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Az európai társadalomnak a pazarlás kultúráját elhagyva
át kellene lépnie egy fenntarthatóbb, munkahelyteremtő
korszakba

BEVEZETŐ

Tisztelt
Olvasók!

Az EGSZB véleményeket fogad el a közösségi gazdaságról,
a funkcionális gazdaságról és a „nudge”-gondolkodásról

Mindannyiuknak boldog és sikerekben gazdag új esztendőt kívánok. Remélem, hogy sok örömben és elégedettségben lesz részük magánéletük és munkájuk során egyaránt.
A munka jelentős helyet foglal el életünkben. Gyakorlatilag lehetetlen teljes mértékben elkülöníteni a magánélettől.
Mindannyiunknak szükségünk van a jól végzett munka feletti megelégedettségre és arra az elismerésre, amelyet a jól végzett munka érdemel.
Honfitársaink meghatározó része munkavállaló. Nem szabad azonban megfeledkeznünk azokról
a honfitársainkról, akik nem fizetett munkavállalók, akik még túl fiatalok ahhoz, hogy dolgozzanak,
akik már nyugdíjba vonultak, és akiknek nincs munkájuk, mert betegek, súlyos fogyatékkal élnek,
munkanélküliek vagy bármely más okból nem tudnak dolgozni.
Ezenkívül az EGSZB-ben képviselt civil szervezetek túlnyomó többsége is a munkához közvetlenül kapcsolódó tevékenységeket végez. Ennek oka egyszerűen az, hogy a munkának hatalmas
jelentősége van az életünkben.
Azon túlmenően, amit mi magunk fektetünk be a munkánkba – készségek, bátorság, energia és
szándék – van valami, ami véleményem szerint minden szempontból nélkülözhetetlen ahhoz,
hogy jókívánságaim minél jobban teljesüljenek; ez pedig az, hogy őszinteség, lojalitás, párbeszéd
és lehetőség szerint szolidaritás vegyen körbe bennünket. Szükségünk van egymásra.
Minden körülmények között tartsuk szem előtt azt a két alapvető szempontot, melynek egyesítenie
kell mindannyiunkat, különösen ebben az Európa és intézményei számára nehéz időszakban. Először is: az Európai Unió érték a népei számára, meg kell tehát őriznünk és tovább kell fejlesztenünk.
Másodszor pedig, az EU-n belül a civil társadalomnak szervezettnek kell lennie, sőt ösztönözni kell
arra, hogy saját maga szerveződjön, mert fontos, hogy képviseltesse magát és hallassa a hangját.

Georges Dassis

az EGSZB elnöke
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Az Európai Bizottságnak
2017-ben nagyobb szolidaritásra kell törekednie – hangzott
el az EGSZB véleménye a Frans
Timmermans biztossal tartott
vitában
Az EGSZB Your Europe, Your
Say! ifjúsági kezdeményezése –
indul a 2017-es évad
Hogyan ér el változásokat az
EGSZB? – Az EGSZB-t bemutató
új videó

Az EGSZB decemberi plenáris ülése rávilágított a közösségi és funkcionális gazdaságok mint
új üzleti modellek jelentőségére egy fenntarthatóbb Európa számára. Ugyanakkor sürgette az
Európai Bizottságot, hogy gondoskodjon arról is,
hogy a közösségi gazdaság ne növelje a munkaerő-tényező bizonytalanságát és az adókikerülés
lehetőségeit. Az ún. „nudge”-gondolkodás egy
lehetséges út ennek megvalósítására. Az EGSZB
egy új módszer kidolgozását is javasolta, amely
az új gazdaság szabályozását és mérését másfajta szabványok alkalmazásával valósítja meg.
A közösségi gazdaságról szóló véleményével
kapcsolatban folytatott vita során az EGSZB
aggodalmának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a decentralizált digitális gazdaságban
fennáll a munkaerő-tényező bizonytalanságának veszélye, és több lehetőség nyílik az adókikerülésre. Az EGSZB figyelmeztetett arra, hogy
az értéklánc terén a hangsúlynak nem szabad
áttevődnie a valódi gazdasági szereplőkről
a digitális magánplatformok tulajdonosaira,

mint ahogyan például a gépkocsimegosztás
esetében. A vélemény olyan megoldásokra
összpontosít, mint például egy digitális platformokat minősítő, független európai intézet átláthatóságon, megkülönböztetésmentességen és
bizalmon alapuló létrehozása.
A funkcionális gazdaságról szóló véleményében az EGSZB annak az óhajának kívánt hangot
adni, hogy az európai társadalomban olyan
gazdasági átmenet menjen végbe, amelynek
során az erőforrások túlzott kiaknázásának és
pazarlásának időszakáról egy fenntarthatóbb,
munkahelyteremtő, körforgásos gazdaságon
alapuló időszakba lépünk át, amelyet a minőség, és nem a mennyiség előtérbe helyezése
jellemez. Az EGSZB a funkcionális gazdasághoz
kapcsolódó új termelési és fogyasztási módokkal
kapcsolatos kutatások ütemének, valamint az
eredmények alkalmazásának a felgyorsítását
javasolta. Ilyen eredmény például a környezetbarát terméktervezés, a körforgásos gazdaság
és a gazdaság a közjó érdekében.

Az EGSZB a beruházási terv
mielőbbi működőképessé tételét
kéri Jyrki Katainen biztostól
Az ESBA 2.0 projektről szóló
vélemény a magántőke
bevonását ajánlja
A Miniszterek Tanácsa decemberi ülésén
úgy határozott, hogy kibővíti az Európai Stratégiai Beruházási Alapot (ESBA 2.0), és további
500 milliárd euró értékű beruházást mobilizál
2020-ig. Az EGSZB ennek haladéktalan megvalósítását, a kiegyensúlyozott földrajzi lefedettség Európa-szerte történő biztosítását, illetve
a magántőke garantált bevonását sürgette
decemberi plenáris ülésén.
Az ESBA bizonyságot tett az eredeti terv
megalapozottságáról. Az eddig jóváhagyott
műveletek értéke több mint 154 milliárd euró,
ennek 62%-át magánbefektetők finanszírozzák. Az eszköz 380 000 kkv-t és több mint
50 000 mikrovállalkozást támogatott. Az
EGSZB örömmel fogadta az Európai Bizottság
javaslatát és a Tanács határozatát, mely az
ESBA kiterjesztésére és a finanszírozás növelésére irányul. A kkv-k támogatását folytatni
kell, ugyanakkor – amint azt a vélemény is
hangsúlyozta – figyelmüket fel kell hívni arra,
hogy a támogatást az EU-tól kapták. Az EGSZB
a magántőke nagyobb mértékű bevonását is

szorgalmazza, és kiemeli a kiegyensúlyozott
földrajzi és ágazati lefedettség jelentőségét.
Az EGSZB mindemellett fontosnak tartja az
ESBA szociális dimenziójának megerősítését,
és javasolja az Európai Beruházási Tanácsadó
Platform (EBTP) és a nemzeti fejlesztési bankok
szerepének megerősítését.
Az EGSZB ESBA-ról szóló véleményének
előadója, Alberto Mazzola (Munkaadók/IT)
szavaival: „A magántőke – a kötvénypiac, a biztosítási és befektetési alapok – egyre nagyobb
mértékű bevonását javasoljuk, azok helyes felhasználásának biztosítása mellett. Európában
az intézményi befektetők mintegy 13 500 milliárd eurót kezelnek, melynek kevesebb mint
1%-át ruházzák az infrastruktúrákba.” A Juncker-terv, melynek finanszírozási mérete meghaladja bármely más kezdeményezés méretét,
lehetővé teszi nagy léptékű, 10 milliárd euró
összeget meghaladó, határokon átnyúló

www.eesc.europa.eu

Az EGSZB véleményt fogadott el a „nudge”-gondolkodás szakpolitikákban való alkalmazásáról
is. A „nudge”-ok alkalmazása az emberek viselkedésének megváltoztatását jelenti finom ráhatások („nudge”-ok) vagy utalások segítségével.
Ez a módszer majdnem minden szakpolitikai
területen alkalmazható, például az energiafogyasztás, az egészségügyi ellátás vagy a hulladékgazdálkodás területén. Az EGSZB ösztönzi
ennek a hatékony és könnyen alkalmazható
eszköznek a használatát a szakpolitikák európai
és nemzeti szintű kialakítása során. Amennyiben
a „nudge”-okat gondosan megtervezik, figyelembe véve a technikai jellegű és az etikai kérdéseket is, ezek az eszközök képesek arra, hogy
az embereket viselkedésük megváltoztatására
ösztönözzék. (mm)
l

európai projektekre vonatkozó beruházások
elvégzését, amelyeket elsősorban magántőkéből finanszíroznak. „E projektek végrehajtásához az Európai Bizottság proaktív fellépésére van
szükség. Az ESBA-nak támogatnia kell a biztonsági és védelmi iparhoz kötődő duális technológiákat is, és ennek megfelelően módosítani az EBB
köréből kizárt ágazatok jegyzékét” – jelentette
ki az EGSZB előadója. (mm)
l

Különszám
Az EGSZB 2016-os civil társadalmi díjának
tavaly decemberi díjátadó ünnepsége
nyomán az EGSZB info most kiegészül
egy behúzott melléklettel. Ebben megismerkedhetünk a nyertesekkel, interjúkat
olvashatunk velük, valamint megismerhetjük Georges Dassis EGSZB-elnöknek
a migrációval mint korunk kiemelt kérdésével kapcsolatos gondolatait, illetve
Gonçalo Lobo Xavier alelnök véleményét
arról, hogy mit is jelent az EGSZB civil társadalmi díja.

Az EGSZB szerint az Európai Bizottságnak 2017-ben nagyobb
szolidaritásra kell törekednie
A plenáris ülésen az EGSZB tagjai vitát tartottak az
Európai Bizottság első alelnökével, Frans Timmermansszal.
Ennek keretében a szolidaritás visszaállítását és a felelősségvállalás megújítását kérték, összhangban az Európai
Bizottság 2017. évi munkaprogramjához készült EGSZB-s
hozzájárulás tartalmával.

feltételeket. 2017-ben sürgős feladatunk lesz, hogy foglalkozzunk a szociális pillér, a digitális egységes piac és az energiaunió kérdésével.”
Az EGSZB az Európai Bizottság 2017. évi munkaprogramjához készített hozzájárulásában felkéri az Európai Bizottságot
annak garantálására, hogy az európai szemeszter megvalósítsa az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit. Kijelenti azt is,
hogy az egységes piac kiteljesítését elsődleges szempontként kell kezelni.

Az EGSZB úgy véli, hogy a 2017-es évet az EU gazdasági és
társadalmi kohéziója fokozásának, az Unió globális szerepe
megszilárdításának és a polgárok európai identitástudata
megerősítésének kell szentelni. Az EGSZB elnöke, Georges
Dassis kijelentette: „Küzdenünk kell az egyenlőtlenségek és
a szegénység ellen; ez az egyetlen módja annak, hogy felsorakoztassuk az európai polgárokat az európai projekt mellett.”
Az EU célkitűzéseinek eléréséhez kulcsfontosságú, hogy
rendszeres párbeszéd folyjon a civil szervezetekkel és a társadalmi párbeszéd megerősítést nyerjen.

Az EU mint a béke és a stabilizáció világszintű előmozdítója szerepét meg kell erősíteni, éspedig egy közös
menekültügyi rendszer, egy erős kül- és fejlesztési politika,
nemzetközi rendőrségi együttműködés és a külső határok
hatékony ellenőrzése révén. (cad/jk)
l

Frans Timmermans alelnök elismerte: „Az előttünk álló
legfontosabb kihívás az, hogy javítsuk a társadalmi-gazdasági

Légi közlekedés: Az EGSZB szerint új
Az EGSZB az uniós kiberbiztonsági stratégia
megközelítésre van szükség a biztonság terén átfogó felülvizsgálatát sürgeti

Az új megközelítéssel párhuzamosan növelni kell az Európai
Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) kapacitásait, valamint
biztosítani kell, hogy az új, kockázatelemzésre épülő és teljesítményalapú rendszerre való átállás átlátható és inkluzív
módon történjen. Az EGSZB szerint az EASA megbízatását oly
módon kell kiterjeszteni, hogy az szélesebb jogköröket kapjon
a biztonság terén; többek között a vészhelyzetek kezelése

A kiberbiztonsági incidensek jelentős kárt okoznak az
uniós gazdaságban és aláássák a digitális társadalomba
vetett bizalmat. A 2016. évi Globális információbiztonsági
felmérés [Global State of Information Security Survey] szerint az EU vállalatainak mintegy 80%-át érintette legalább
egy kiberbiztonsági incidens, és 2015 folyamán a világban
az összes iparágban 38%-kal emelkedett a biztonsági incidensek száma.

kapcsán. Az EASA finanszírozását nem szabad az egységes légi
szolgáltatásokkal kapcsolatos díjaktól függővé tenni. Ugyanakkor fontolóra kell venni olyan további elemeket is, mint
a földi kiszolgálást végző szolgáltatókra vonatkozó tanúsítási
követelmények bevezetése és a légiutas-kísérő személyzetre
vonatkozó engedélyezési rendszer.
Az EGSZB a biztonság garantálása érdekében átfogó és következetes szabályozásokat követel a drónokkal kapcsolatban.
Ennek keretében következetes megközelítést kell életbe léptetni a drónok üzemeltetésének és birtoklásának az engedélyezésére vonatkozóan, ideértve a járművek regisztrálását is.
(cad/jk)
l

Az EGSZB szerint ez azt bizonyítja, hogy az EU 2013-as
kiberbiztonsági stratégiája és az annak részeként végrehajtott intézkedések nem elegendőek a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képesség garantáláshoz és ahhoz,
hogy megfelelő választ adjunk az incidensekre. Az EGSZB
ezért véleményt fogadott el „Európa kibertámadásokkal
szembeni ellenálló képességének erősítése” címmel. Ebben
üdvözli az Európai Bizottság által a tárgyban közzétett közleményt, ám kéri a kiberbiztonsági stratégia naprakésszé
tételét, és egy sor intézkedést is javasol, például azt, hogy
biztosítsanak megfelelő finanszírozást az illetékes intézmények, valamint a kiberbiztonsági kutatás és innováció
számára. Az EGSZB ezenkívül reméli, hogy a szerződéses
kiberbiztonsági köz-magán társulásokat felhasználják majd

Az EU máltai elnöksége: térjünk
a lényegre!
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„Új szabályokra van szükség a légi közlekedés biztonsága
terén, melyek garantálják az utasok és a nagyközönség számára a légi közlekedés biztonságát, védelmét és környezetkímélő voltát” – mondta el Raymond Hencks (Munkavállalók
csoportja – LU), a vélemény előadója. – „Figyelembe kell
vennünk, hogy a légi közlekedés biztonsága jelentős európai
vetülettel rendelkezik, és fokozni kell az uniós szintű fellépést.
A biztonsági normákra vonatkozóan a tagállamoknak közös
megközelítést kell alkalmazniuk a bonyolult szabályok és az
átfedések elkerülése érdekében.”

Az internet és a digitális technológiák alapvető szerepet
töltenek be a gazdasági és társadalmi életben. A digitális
gazdaság már most a GDP-növekmény több mint egyötödéért felelős az EU-ban. Társadalmunk függ az internettől
és a digitális technológiától; fontos tehát, hogy ez a kulcsfontosságú infrastruktúra megfelelően védve legyen.

© Shutterstock

A biztonság a fenntartható légi közlekedési ágazat sarokköve, a légi közlekedés pedig kulcsfontosságú az EU gazdasági
növekedéséhez. A légi közlekedés biztonsága azonban a 21.
században azt jelenti, hogy fel kell készülni az új biztonsági
kockázatokra, mint például a drónok vagy a kiberbűnözés új
formái, és folyamatosan alkalmazkodni kell hozzájuk. A folyamatosan változó technológiai környezethez való alkalmazkodást illetően az EGSZB elfogadott egy véleményt, amely egy
olyan új, kockázatelemzésre épülő és teljesítményalapú biztonsági megközelítést támogat, amely a szabályok ötévente
történő rendszeres felülvizsgálatát is előirányozza.

Málta 2017 januárjában, egy Európa számára döntően
fontos időszakban veszi át első ízben az EU Tanácsának elnökségét. Egyfelől 2017 márciusában ünnepeljük
a Római Szerződés 60. évfordulóját, és ebből az alkalomból a tervek szerint lezárul az EU jövőjéről szóló gondolkodási folyamat, melyet az állam- és kormányfők 2016
szeptemberében indítottak el Pozsonyban. Másfelől Málta
tudatában van annak, hogy sor kerülhet az 50. cikk aktiválására, ezért arra is felkészül, hogy esetlegesen elindítsa
a Brexit-tárgyalásokat. A holland és a szlovák elnökséget
folytatva a jelenlegi trió 2017 júliusáig lesz hivatalban.
Elnökségének irányát Málta az alábbi prioritásokkal határozta meg:

●● tengerügyek: nemzetközi óceánpolitikai irányítás,
a Földközi-tenger nyugati medencéjére irányuló
kezdeményezés.

●● migráció: a közös európai menekültügyi rendszer
megerősítése és egyszerűsítése,
●● egységes piac: akadályok felszámolása (pl. barangolási díjak) és a tőkepiaci unió fejlesztése,
●● biztonság: küzdelem a terrorizmus ellen, az Unió
külső határainak igazgatása, az Eurojust irányításának javítása,
●● társadalmi befogadás: a nők munkaerőpiaci részvételének javítása, küzdelem a nemi alapú erőszak
ellen,
●● Európa szomszédsága: Líbia stabilizálása, a közel-keleti békefolyamat, a szíriai konfliktus és szerepvállalás
a keleti szomszédságban,

Máltán több meghallgatásra és ülésre is sor kerül majd,
így az EGSZB 2017. március 21-én a szigeten tartja meg
a Fogyasztók Európai Napja elnevezésű évenkénti rendezvényét is. Idén azt a kérdést járják körül, hogy miként
válhat a fogyasztók javára a digitális egységes piac. (jb) l

Miközben az EGSZB üdvözli az Európai Bizottság arra
vonatkozó szándékát, hogy megvizsgálja az Európai
Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség mandátumát,
kéri azt is, hogy hozzanak létre egy uniós kiberbiztonsági
hatóságot, valamint egy nemzeti kiberbiztonsági fejlesztési modellt és értékelési rendszert az egyes tagállamok
ellenálló képességének mérésére. Az EGSZB úgy látja, hogy
egyebek mellett alapvető, hogy a közigazgatási alkalmazottak képzésben részesüljenek az érintett témákban, hogy
növeljük a polgárok tudatosságát a kockázatokat illetően,
illetve megerősítsük az összes érintett fél közötti együttműködést. (jk)
l

A máltai elnökséggel
kapcsolatos legfontosabb
EGSZB-rendezvények:

A felsorolt prioritások jelentőségére való tekintettel a máltai
elnökség arra kérte az EGSZB-t, hogy dolgozzon ki feltáró
véleményeket az alábbi tárgyakban:
●●
●●
●●
●●

arra, hogy támogassák a kiberbiztonságra szakosodott vállalkozások fejlődését.

●● január 25.: az EGSZB plenáris ülése: a máltai
elnökség prioritásainak ismertetése (Brüsszel)
●● február 7.: nyilvános meghallgatás: Milyen jövő
vár a szigetekre az Európai Unióban? (Málta)

Vízi és tengeri turizmus;
A munkaerőpiaci szereplők készségeinek bővítése;
Magas színvonalú oktatást mindenkinek;
Az EU szigetei: a strukturális hátránytól az inkluzív
térségig.

●● február 22.: Joe P Smith Az emlékezet szövetei
című kiállításának megnyitója (Brüsszel)
●● március 21.: konferencia – A Fogyasztók Európai
Napja (Málta)
●● április: konferencia – Digitális Európa és ipari
szerkezetváltás (Málta)
●● május 31.: Kris Micallef Regnum című kiállításának megnyitója (Brüsszel)

Az EGSZB brosúrája a máltai elnökség alatti
prioritásairól, letölthető a következő címen
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications.41204

●● Június 22–23.: az uniós gszt-k, illetve az EGSZB
elnökeinek és főtitkárainak éves ülése (Málta)
●● Július 5.: az EGSZB plenáris ülése: a máltai elnökség eredményeinek ismertetése (Brüsszel)
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Szolidaritás a migránsokkal az
A civil társadalom kiválóságainak ünnepe
Európai Unióban
A történelem során a migránsok aktívan
hozzájárultak az európai társadalmak gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődéséhez, valamint fokozták azok sokféleségét. Napjainkban
a társadalom idősödése miatt szükségünk van
készségeikre, energiájukra és eltökéltségükre.
Az Egyesült Nemzetek Szervezete által készített
egyes tanulmányok kimutatják, hogy a migránsok befogadásuk költségeinél nagyobb értéket
jelentenek a társadalom számára.
A migráció és a menekültek fogadása az egyik
legnagyobb kihívás, amellyel Európa napjainkban szembesül.
Ez indokolta az EGSZB 2016. évi civil társadalmi
díjának témaválasztását: a díj azokat a személyeket és civil szervezeteket tünteti ki, akik vállalták, hogy segítik a menekülteket és a migránsokat, javítják életkörülményeiket és támogatják
társadalmi beilleszkedésüket.
A menekültválság kezdete óta az EGSZB tényfeltáró kiküldetéseket szervezett az EU 11 országába,
valamint Törökországba. Ezek révén tagjaink tanulmányozhatták a helyi körülményeket, és több
ajánlást is megfogalmazhattak 2016. márciusi jelentésünkben: az EU-nak és a tagállamoknak egy
közös és méltányos menekültügyi rendszert kell létrehozniuk, a menekülteknek biztonságos és
legális útvonalakra van szükségük ahhoz, hogy eljussanak Európába, ezután pedig hosszú távú
integrációs politikával kell támogatni őket.
A civil szervezetek felbecsülhetetlen értékű munkát végeznek, gyakran a közszolgáltatások hiányosságait pótolva. Dél-Olaszországtól Skandináviáig, Franciaországtól a Balkánig küzdenek azért, hogy
védjék az emberi jogokat és a migránsok és családjaik méltóságát. Egyes országokban a szociális
partnerek egyesítik erőiket a migránsok megsegítése és munkaerőpiaci integrációja érdekében.
Nagyon büszke vagyok arra, hogy felhívhatjuk a világ figyelmét az európai szervezetek és egyének
által tanúsított szolidaritás e megindító példáira. Óriási empátiát mutattak, rengeteg erőforrást
mozgósítottak, és képesek voltak szervezetten fellépni. Egyetlen dolgot sajnálok csak: azt, hogy
nem tudtunk több szervezetet díjazni, annál is inkább, mivel a magam részéről szívesen láttam
volna a díjazottak között egy olasz szervezetet is. Tisztelettel adóznék egyúttal az előtt a sok-sok
szervezet és magánszemély előtt is, akik Európa-szerte – sokszor ellenséges környezettel dacolva,
vagy a gazdasági válság nehézségei közepette is – hozzájárultak ahhoz, hogy ennyi embernek
a szenvedését egy kicsit elviselhetőbbé tegyük.
l

Georges Dassis,
az EGSZB elnöke

A 2016. évi civil társadalmi díj átadását
követően szeretnék megosztani néhány gondolatot Olvasóinkkal, mivel a díjjal kapcsolatos teendők EGSZB-tagságom igen pozitív
fejezetét jelentik. 284 pályázat érkezett be –
ami a díj tíz évvel ezelőtti megalapítása óta
rekordnak számít! –, így a bírálóbizottság és
a zsűri számára valódi kihívást jelentett a nyertesek kiválasztása ennyi értékes projekt közül,
mikor mind az emberek közti szolidaritás kiváló
példája volt.

kommunikációs osztálya ezért megállapodott
a „Foglalkoztatás- és szociálpolitika, uniós
polgárság” (SOC) szekcióval és annak elnökével, Pavel Trantinával, akik a díj átadásához
vezető folyamatban végig segítségünkre
voltak a migráció és az integráció területével kapcsolatos szaktudásukkal, hogy együtt
összeállítják és könyv formájában közzéteszik
ezeket az információkat. A tagjaink tavalyi
kiküldetéseiről szóló jelentésekkel együtt ez
a kiadvány várhatóan mind az európai kormányok, mind a civil társadalom képviselőinek
hasznára válik az Európa előtt álló kihívások
megválaszolásában.

A rekordszámú jelentkező és a választás
nehézsége is azt bizonyítja – már ha ezt
bizonyítani kell –, hogy a civil társadalom
létfontosságú szerepet játszik a migráció
jelentette kihívás kezelésében, legyen szó
a menekültek és a migránsok megmentéséről vagy fogadásáról, alapvető szükségleteik
kielégítéséről vagy társadalmi beilleszkedésük
biztosításáról. Az öt díjazott mindenesetre az
egész skálát lefedi.
A civil társadalom e területen tevékenykedő
kiválóságainak díjazásánál az EGSZB nem is
találhatott volna alkalmasabb módot egy
olyan év lezárására, melyet egy sor tényfeltáró kiküldetéssel kezdett Európa különböző
területein, ahol azt vizsgálták, hogy a civil társadalom milyen szerepet játszik a migránsok és
menekültek tömeges beáramlásának kezelésében. Kiküldetéseink rávilágítottak arra, hogy
a civil társadalom milyen alapvető segítséget
nyújt a hatóságok számára, sőt, helyenként át
is veszi azok szerepét. Az együttműködés tehát
létfontosságú!

Még egyszer gratulálok minden résztvevőnek
odaadó és sikeres munkájukhoz. Mindenki
nyert!
l

Gonçalo Lobo Xavier
az EGSZB kommunikációért
felelős alelnöke
Ezért az öt nyertes méltatása mellett szeretnék fejet hajtani mindazon szervezetek és
magánszemélyek előtt, akik pályáztak a díjra.
Közösen és önállóan végzett munkájuk értéke
felbecsülhetetlen. Ez alapján egészen más
képet kapunk, mint amit a média sugároz,
ahol inkább a rasszizmust, a félelmet és az
idegengyűlöletet látjuk. Ami azt illeti, a kiválasztási folyamat során egyre világosabb lett,
hogy olyan bevált gyakorlatok és megoldások
tárházával állunk szemben, melyeket érdemes
lenne megosztani és terjeszteni, hogy például szolgáljanak mások számára. Az EGSZB

Az EGSZB civil társadalmi díja a migránsokkal való
szolidaritás legkiemelkedőbb példáit jutalmazta
A magyar Artemisszió Alapítvány nyerte a fődíjat a sokrétű, multikulturális magyarországi
társadalom érdekében folytatott tevékenységéért

Az EGSZB 2016. évi civil
társadalmi díja – videók
Tekintse meg a díjátadóról készült összeállítást: europa.eu/!TD66Kt
Az öt díjnyertes projektet bemutató videó pedig itt tekinthető meg: europa.eu/!dF33py l

2016. december 15-én az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) öt olyan
európai szervezetnek adta át 2016. évi civil
társadalmi díját, amelyek a menekültekkel
és migránsokkal való szolidaritás kiemelkedő
példáit nyújtották. Az első díjat (14 000 EUR)
a magyar Artemisszió Alapítvány kapta,
további négy díjazott a német–francia–olasz
SOS Mediterrannee, Dioníszisz Arvanitákisz görög pék, a spanyol SOS Racismo egyik
szervezete, valamint az Iliaktida (Napsugár)

nevű görög NGO egyenként 9000 EUR juttatásban részesült.
A díj átvételekor Megyery-Pálfay Adrienn
Zsuzsanna, az Artemisszió Building Bridges
projektjének koordinátora a következőket
mondta: „Nagyon hálásak vagyunk ezért
a díjért. Büszkék vagyunk az elismerésre, és
úgy érezzük, a díjjal Európa a civilek munkáját ismerte el. A civilek fellépése nagyon fontos volt egy ilyen léptékű migrációs válság

kezelésében, emberek életének megmentésében. Ez a díj fontos és pozitív üzenet a migránsoknak és a menekülteknek. Úgy tekintjük,
hogy ezzel a díjjal az EU határozottan elkötelezte magát a békét és menedéket kereső
emberek mellett.”

Az EGSZB azt reméli, hogy ezekkel a díjakkal
segítheti a kiválasztott szervezeteket, amelyek gyakran nem vagy nem rendszeresen
részesülnek kormányzati forrásokból, és
ezzel erőforrásokat biztosíthat működésük
folytatásához, illetve fokozásához. Azt is
reméli, hogy az általuk nyújtott jó példa más

www.eesc.europa.eu

európai, sőt Európán kívüli országokban is
követőkre talál.
l
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A nyertesek bemutatása

Az EGSZB civil
társadalmi díja:
általános információk

Az alábbiakban bemutatjuk az EGSZB
2016. évi civil társadalmi díjának öt nyertesét,
a díjátadó után készített rövid interjúkkal

Az évenként kiosztott civil társadalmi díjat az EGSZB tíz évvel ezelőtt, 2006-ban alapította, hogy felhívja a figyelmet a polgárok és szervezetek által tett erőfeszítésekre, amelyek
célja Európa-szerte az, hogy javítsák közösségeikben az életkörülményeket. A cél az, hogy
jutalmazzuk és ösztönözzük azokat a – már lezárt vagy még zajló – projekteket, amelyek
kézzelfogható eredményekkel jártak egy olyan fellépési területen, mely évenként változik, valamint felhívjuk a nagyközönség figyelmét arra, hogy a civil társadalom miként
népszerűsíti azokat a közös értékeket, amelyek az európai identitás és az európai projekt
alapját képezik.

„

Ez a díj fontos és pozitív üzenet a migránsoknak és a menekülteknek.

A díjra minden olyan civil szervezet pályázhat, amelynek bejegyzett székhelye az EU-ban
van, ezenkívül magánszemélyek is díjazhatók.

Úgy tekintjük, hogy ezzel a díjjal az EU határozottan elkötelezte magát a békét
és menedéket kereső emberek mellett.

”

2016-ban 27 országból 284 pályázat érkezett az EGSZB-hez. Az EGSZB három tagja és egy
külsős zsűritag alkotta értékelő bizottság összeállította a legjobb pályázatok előszelektált
listáját, amelyet azután az EGSZB kibővített Elnöki Testülete és főtitkára által alkotott kiválasztási bizottság elé terjesztettek.
Az értékelők innovatív projekteket vártak, amelyek valódi előnyöket nyújtanak a migránsok
számára, mindenekelőtt az alábbi területeken:
© Artemisszió Alapítvány

sürgősségi segítségnyújtás,
szociális támogatás, lakhatás és egészségügyi szolgáltatások nyújtása,
gyakorlati támogatás és tanácsadás,
küzdelem az idegengyűlölet, a rasszizmus és a megkülönböztetés ellen,
küzdelem a kizsákmányolás ellen és a kölcsönös tisztelet és a tolerancia előmozdítása,
ismeretterjesztés az újonnan érkezők körében jogaikról és kötelezettségeikről, továbbá
ellátásuk az önállósághoz szükséges eszközökkel,
●● oktatás és képzés a harmadik országbeli állampolgárok és a fogadó közösségek számára,
●● annak hangsúlyozása, hogy a migránsok pozitív módon járulnak hozzá az európai
társadalomhoz.
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Az értékelő bizottság egy sor kritériumot alkalmazott annak megállapítására, hogy
●● egy adott kezdeményezés mennyire sikeresen érte el célközönségét és hívta fel annak
figyelmét a migrációval kapcsolatos tényekre,
●● a fellépés milyen hatást fejtett ki hosszú távon, és
●● tartósan hozzájárult-e az érintett közösségek jóllétéhez.
Ezen túlmenően a kezdeményezéseknek
●● innovatív szellemről, kreativitásról és eredetiségről kellett tanúbizonyságot tenniük,
●● magukat a migránsokat is be kellett vonniuk fellépéseikbe, és
●● mások által is követhető példát kellett mutatniuk.
A díjátadó ünnepségre 2016. december 15-én került sor Brüsszelben. Az 50 000 eurós díjat
felosztottuk a fődíjas és a második helyezettek között.

Az Artemisszió Alapítvány
20 éves tapasztalattal rendelkező nem
kormányzati szervezet, amely igen
nehéz körülmények között dolgozik
a migránsok és menekültek szociális és
kulturális értelemben vett társadalmi
beilleszkedésén. Az alapítvány Building
Bridges elnevezésű programja számos
menekültnek és migránsnak segített
abban, hogy a magyar társadalom részének érezhessék magukat. Ebben önkéntes mentorok működnek közre, akik
a menekülteket a szárnyaik alá veszik,
és bevezetik őket a helyi nyelv, szokások és kultúra rejtelmeibe. A migránsok
emellett a helyi munkaerőpiacra való
felkészítésként szakképzésben is részesülhetnek. A szervezet most bővíteni
szeretné programját, amelynek keretében jelenleg egyszerre 60 személynek
tudnak segíteni, és egy nagyobb közösséget kíván kiépíteni, a magyarországi
„mira! közösség”-et.

EGSZB info: Kérjük, mondja el, mit jelent ez
a díj Önnek és a szervezetüknek!
Artemisszió Alapítvány: A díj megerősít
abban, hogy helyesen látjuk a problémát és
a megoldás lehetőségét is. Azt jelenti számunkra, nem vagyunk egyedül, számíthatunk
mások támogatására. Ugyanakkor eddigi munkánk elismerését is jelenti, ami természetesen
nagyon jól esik és büszkeséggel tölt el.
Milyen tanácsot adna más szervezeteknek,
miként érhetnek el eredményeket az ilyenfajta tevékenységek és programok terén?
A menekültügyi helyzet országról országra,
pillanatról pillanatra változik. Fontos a krízishelyzetekre adott gyors válasz, de az is, hogy
a segítőkészség és a közös akciók sikeréből
eredő lendület hosszabb távon is fenn tudjon
maradni. Mi úgy tapasztaljuk, ezt leginkább
úgy sikerül elérni, ha a segítők és segítettek
közötti távolságot – amennyire csak lehet –
lecsökkentjük, és egy olyan környezetet
teremtünk, amelyben státusztól függetlenül
mindenkiből válhat segítő.
Hogyan használják majd fel ezt a konkrét
forrást a migránsok ellátásának és körülményeinek javítására?

4

2017-től már nem kapjuk azt a támogatást,
amelyet 2016-ban az UNHCR adott a Mira
közösség magjának létrehozásához, hiszen
Magyarországon, legalábbis ami a számokat
illeti, jelenleg nincs menekültügyi krízishelyzet. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a helyzet nagyon jó lenne. Azok a menekültek és
menedékkérők, akik ma Magyarországon
élnek, egyre nehezebb feltételekkel és nem
annyira társadalmi, mint inkább intézményi elutasítással találkoznak. Célunk, hogy
továbbra is biztosítsuk számukra azt a biztonságot adó közösséget, amelyben otthonra lelhetnek és felkészülhetnek arra, hogy
a nehézségek ellenére a magyar társadalom
hasznos tagjaivá váljanak. A közösséget
nagyon sok önkéntes munkával tartjuk fenn,
de így is jelentősek a költségeink. A pénzbeli
díjat a közösség fenntartási költségeire fordítjuk, amelynek egyik legfontosabb része az
önkéntes mentorok és nyelvtanárok folyamatos felkészítése.
l

Az elmúlt években olyan projekteket és kezdeményezéseket díjaztunk, amelyek célja
a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a roma közösségek támogatása,
a fenntartható életstílusok és a zöld munkahelyek előmozdítása, a hálózatépítés, az oktatási
és figyelemfelkeltő kampányok ösztönzése, illetve a fiatalok érdekvédelme volt.
l

ÚJ KIADVÁNY
Az EGSZB az öt díjazott projektet bemutató brosúrát tett közzé. Ez a kiadvány ezenkívül háttér-információkat tartalmaz a civil
társadalmi díjról általában és az EGSZB által
egy összeurópai migrációs és menekültügyi
politika kialakítása érdekében végzett kiterjedt tevékenységről. A kiadvány letölthető
innen: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-04-16-734-hu-n.pdf
l
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„

Kisgyermekek – Szíriából, Irakból, Afganisztánból – mutatják nekünk a kenyeret a kezükkel.

Szavakkal nem tudnak élelmet kérni. Kinek nem esne meg a szíve, amikor azt látja, hogy egy kisgyermek
földet eszik?

77 éves görög pék, aki a válság tetőzésekor naponta több mint 100 kg kenyeret sütött a Kósz
szigetén – Törökország partjaitól nem messze – partra került, kétségbeesett menekülteknek.
Nagylelkűsége hatással volt kollégáira, más polgárokra és a szállodatulajdonosokra is, és sokan
követték példáját.

© Shutterstock

”

Dioníszisz Arvanitákisz

EGSZB info: Kérjük, mondja el, mit jelent ez
a díj Önnek és a szervezetüknek!
Dioníszisz Arvanitákisz: Nagyon örülök a díjnak. Szívből köszönöm mindenki erőfeszítéseit
az EGSZB-n belül, aki ilyen módon fejezte ki
tiszteletét a migránsok iránt. Azt is szeretném megköszönni, hogy megtiszteltek ezzel
a díjjal. Elégtételt jelent számomra, hogy ez
a probléma meghallgatásra talált Európában:
nemcsak az én szigetemen, hanem az egész
Görögországban tapasztalt nehézségekre gondolok. A görög emberek nehéz gazdasági helyzetük ellenére szállást és élelmet biztosítottak
ezeknek az embereknek, és a lehető legjobban
bántak velük.

„

Milyen tanácsot adna más szervezeteknek,
miként érhetnek el eredményeket az ilyenfajta tevékenységek és programok terén?
Próbáljanak minél többet adni. Szerintem fontos minél több ember figyelmét felhívnunk erre
a törekvésre, mert minél több ember tesz erőfeszítést, annál többet segíthetünk, és annál
jobb jövőt kínálhatunk a szenvedőknek.
Hogyan használja majd fel ezt a konkrét
forrást a migránsok ellátásának és körülményeinek javítására?
Családi boltunkban saját sütésű kenyeret és
süteményeket árulunk. A pénzt ennek a kisvállalkozásnak a fejlesztésére fordítjuk, hogy
minél többet segíthessek ezeknek az embereknek, ahogy eddig is tettem.
l

Két fogás között megtörik a jég, és már

nem idegenek ülnek egy asztalnál, akik az utcán
elmennének egymás mellett, hanem két család,
akik egyenlőkként társalognak, és így leomlanak
a rasszizmus, az idegengyűlölet, a félelem és
a bizalmatlanság falai.

“

© SOS Racismo Gipuzkoa

SOS Racismo Gipuzkoa
A spanyolországi SOS Racismo Gipuzkoa az SOS Racismo San Sebastián-i fiókszervezete, melyet 1993-ban alapítottak a rasszizmus, az intolerancia
és az idegengyűlölet elleni küzdelemre. Nyertes projektjük neve Bizilagunak, azaz „A szomszéd család”, mely egy nagyon egyszerű, de a gyakorlatban
nem egykönnyen megvalósítható ötleten alapul: egy helybeli család otthonában fogad egy migránscsaládot egy étkezésre, így lehetőségük nyílik
arra, hogy beszélgessenek és többet megtudjanak egymásról, s így valódi szomszédokká váljanak. A projekt hatalmas siker lett. Az első évben,
2012-ben még csak 60 étkezést szerveztek (120 család részvételével), 2015-ben azonban már 260 étkezésre került sor (520 család részvételével), és
bebizonyosodott, hogy a projekt jelentősen csökkenti a veszélyeztetettség érzését, és pozitív érzelmeket, sőt, tiszteletet kelt a migránsok irányában.

EGSZB info: Kérjük, mondja el, mit jelent ez
a díj Önnek és a szervezetüknek!
SOS Racismo: Mindenekelőtt annak a több
ezer embernek az erőfeszítéseit ismeri el, akik
évről évre integrációs laboratóriummá változtatták az otthonukat, és a szervezet azon
tagjaiét és az önkéntesekét, akik egész évben
a kezdeményezés bővítésén dolgoztak.
Intézményi szempontból a díj munkánk támogatását fejezi ki, mely igazából lutri volt: új utakat kerestünk az együttélés előmozdítására, de
nem tudhattuk, milyen eredménnyel. Emellett

a díj azokat a szervezeteket is elismeri, amelyek anyagi támogatást nyújtottak a kezdeményezéshez. Reméljük, hogy ez a támogatás
gyökeret ereszt és növekedésnek indul, újabb
pénzügyi támogatók részvételével.

Második tanácsunk az, hogy végezzenek értékelést. Gondolják át, mi nem ment olyan jól az
év során, és a következő években fokozatosan
javítsanak rajta. Az integráció és az innováció
esetében is középtávban kell gondolkodni.

Milyen tanácsot adna más szervezeteknek,
miként érhetnek el eredményeket az ilyenfajta tevékenységek és programok terén?

Harmadszor: vonják be az egész csapatot.
Mindenkinek hinnie kell a projektben, melyet
közösen kell véghezvinni.

Első tanácsunk az, hogy merjenek valami újba
belevágni. Az egyetlen kockázat az, hogy nem
sül el olyan jól, mint szerették volna, és akkor
elölről kell kezdeni.

Negyedszer: az integráció, illetve a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelemben
az állami és a magánszektornak szorosan
együtt kell működnie. Ha azt akarjuk, hogy

a kezdeményezés „mindenkié” legyen, és
később mások is kövessék a példáját, akkor
más állami szervezeteket is be kell vonni.
Ötödikként azt tanácsoljuk, hogy terjesszék az
eredményeket: fontos, hogy a kezdeményezések széles körben ismertek és elismertek
legyenek.
Hatodik tanácsunk az, hogy szigorúan
a valódi főszereplőkre koncentráljanak,
rávilágítva a migránsok és a külföldiek valódi
helyzetére. A cél az, hogy társadalmi többletértéket teremtsenek azáltal, hogy az új

állampolgároknak segítenek beilleszkedni
a környezetünkbe.
Hogyan használják majd fel ezt a konkrét
forrást a migránsok ellátásának és körülményeinek javítására?
A nyeremény összegét munkánk fejlesztésére
fordítjuk, azaz arra, hogy az együttélés és az
integráció javításával visszaszorítsuk a rasszizmust és az idegengyűlöletet a régiónkban.l
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Ha egy olyan kis szervezet, mint a miénk, ennyit elérhet,

gondoljunk bele, mi mindent tehetne az összes ország, ha

”

összefogna!

„

Az SOS MEDITERRANEE tagjai átlagpolgárok, akik úgy gondolták,
képesek és ezért kötelesek tenni az emberi élet és méltóság védelméért,
miután a politika ebben kudarcot vallott. Az elmúlt 11 hónapban 6600
embert mentettünk meg. Elgyötörve, de reményteljesen szállnak fel
a hajónkra. Az Aquarius és legénysége az egyetlen civil hajó, amely még
a zord téli hónapokban is teszi a dolgát a Földközi-tengeren. Bárcsak
ne lenne ránk szükség! És bárcsak ne lennénk egyedül! De mi, egyszerű
polgárok, tesszük a dolgunk, mert szolidaritásból képesek és kötelesek
vagyunk tenni azokért, akik Európában keresnek menedéket és védelmet.
Továbbra is kérjük a biztonságos és legális átjutás biztosítását, és azt, hogy
a hatóságok több és jobb segítséget nyújtsanak, mint amit mi magunk
nyújthatunk. Azért kérjük ezt, mert ma mi is azt reméljük, hogy Európa
olyan földrész, ahol az emberiesség nemcsak a szavak szintjén, hanem
a gyakorlatban is érték.

Az ILIAKTIDA
egy leszboszi nonprofit szervezet, amely segít a menekültek és migránsok alapvető szükségleteinek kielégítésében,
oly módon, hogy szakemberei révén szociális, jogi, nyelvi, orvosi és lelki támogatást nyújt számukra. Fő célja az, hogy
kihozza a menekülteket a táborokból, és a helyi közösségekben helyezze el őket. Ennek érdekében vendégházakat
és apartmanokat tartanak fenn, ahol a menekültek új életet kezdhetnek: bevásárolhatnak, főzhetnek, helyi kulturális tevékenységekben vehetnek részt, találkozhatnak a helyiekkel és baráti kapcsolatokat alakíthatnak ki velük.
A szervezet arra ösztönzi a migránsokat, hogy vegyenek részt az általa végzett tevékenységekben, és osszák meg
tapasztalataikat az újonnan érkezettekkel és a helyiekkel. Néhány migráns és menekült munkát is talált magának,
és megtette az első lépéseket az új, független és integrálódott görögországi élete felé.

”

Az SOS MEDITERRANEE
egy német–francia–olasz nem kormányzati szervezet, amely kutató-mentő tevékenységével több
mint 5400 életet mentett meg a Földközi-tengeren,
Szicília, Lampedusa és Líbia körzetében. Ez a terület jelentős migrációs útvonal, ahol ezrek fulladtak
meg, miközben a kíméletlen embercsempészek
által fenntartott túlzsúfolt, roskatag csónakokban
megpróbáltak átkelni a tengeren. Az SOS MEDITERRANEE együttműködik az „Orvosok határok
nélkül” szervezettel, és olasz, illetve uniós erők
hajóit kíséri saját, átalakított kereskedelmi hajójával – az Aquariusszal –, főként önkéntesek munkájára támaszkodva.

EGSZB info: Kérjük, mondja el, mit jelent ez a díj Önnek
és a szervezetüknek!
SOS MEDITERRANEE: A díjat nagy megtiszteltetésnek
vesszük. Ezzel az SOS MEDITERRANEE csapatainak fontos

munkája kap elismerést, melyet az AQUARIUS fedélzetén,
illetve a francia, olasz és német egyesületekben végeznek.
Milyen tanácsot adna más szervezeteknek, miként
érhetnek el eredményeket az ilyenfajta tevékenységek és programok terén?
Az SOS MEDITERRANEE összeurópai szervezet, melynek
tagjai és munkatársai különböző háttérrel rendelkeznek,
és a rászorulókkal való szolidaritás hozza össze őket. Azt
adjuk, amit polgárokként adhatunk. Más szervezetek is
felajánlhatják szaktudásukat az európai értékek gyakorlati
érvényesítéséhez. Elsősorban mindig az életmentésre és
a rászorulók szenvedésének enyhítésére kell gondolni, de
közben hosszú távú humánus megoldásokat kell keresni.
Hogyan használják majd fel ezt a konkrét forrást a migránsok ellátásának és körülményeinek javítására?
A díj összegét és a nagyvonalú adományozóinktól kapott
támogatásokat a mentőakcióink folytatására fordítjuk,
mivel mi vagyunk az egyetlen független szervezet, amely
a zord téli időjárás ellenére is jelen van a Földközi-tenger
középső részén.
l

© SOS MEDITERRANEE

EGSZB info: Kérjük, mondja el, mit jelent ez a díj Önnek
és a szervezetüknek!
Iliaktida: A díj ajándék valamennyiünk számára. Jutalom
az eddig tett és a jövőben is folytatott erőfeszítéseinkért.
Öröm, amely felvidítja az embert, amikor fáradtan hazaér
a munkából.
Milyen tanácsot adna más szervezeteknek, miként
érhetnek el eredményeket az ilyenfajta tevékenységek és programok terén?
Minden embernek és szervezetnek meg kell tanulnia csapatban dolgozni és másokkal együttműködni. Meg kell
hallgatnunk munkatársaink véleményét, és minden szükséget szenvedő embert úgy kell kezelnünk, mintha saját
magunkkal, saját népünk képviselőjével állnánk szemben.
Kockázatokat kell vállalni az emberek érdekében. Ne saját
igényeinket vetítsük rá a migráns csoportokra, hanem
egyszerűen próbáljunk meg reagálni az ő valós igényeikre.
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Az is fontos, hogy átláthatóan hajtsuk végre programjainkat. Tehát végeredményben a szigorú adminisztráció és
a rugalmasság keverékére van szükség.
Hogyan használják majd fel ezt a konkrét forrást a migránsok ellátásának és körülményeinek javítására?
A díjjal járó pénzt egy kísérleti projekt elindítására szeretnénk fordítani, amelynek célja a már menedékjogot kapott
emberek integrálása a helyi közösségekbe. A fő cél, hogy
segítsünk nekik munkát találni. Az egyik olyan hasznos eszköz, amelyet alkalmazni szeretnénk, az a szociális gazdaság
hatályos szabályozása.
Folytatni kívánjuk azt a tervünket, hogy szövetkezeti
vállalkozást hozzunk létre, amelyben dolgozóként vagy
partnerként olyan migránsok és helyiek vennének részt,
akik együtt akarnak működni.
l

Your Europe, Your Say! – indul
a 2017-es évad
33 európai iskolából érkeznek Brüsszelbe diákok megvitatni Európa jövőjét
2017-ben a Római Szerződés 60. évfordulója lesz
a témája az EGSZB éves Your Europe, Your Say! elnevezésű
ifjúsági rendezvényének, alkalmat kínálva az Európa minden szegletéből érkező fiataloknak arra, hogy megosszák
elképzeléseiket a múlt, a jelen és a jövő Európájáról. Mindegyik iskolából három 16–17 éves diák és egy tanár érkezik
Brüsszelbe, hogy részt vegyen a 2017. március 30–31-i,
az EGSZB saját plenáris ülésével egy időben tartott ifjúsági
plenáris ülésen. A diákok Brüsszelben együtt dolgoznak,
vitát folytatnak és szavaznak azokról a politikai kihívásokról,
amelyekkel az EU ebben a nehéz időszakban szembesül, és
saját megoldásokat javasolnak.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)
kiválasztotta azokat az iskolákat, amelyek részt vesznek
majd az idei Your Europe Your Say! elnevezésű, fiataloknak szóló kiemelt rendezvényen. A neveket sorshúzással
választották ki több mint 680 jelentkezőből, Gonçalo Lobo
Xavier, az EGSZB kommunikációért felelős alelnöke, valamint Katiana Vicens Guillén (Munkavállalók csoportja – ES)
és Indrė Vareikytė („Különféle érdekcsoportok” – LT), az
EGSZB kommunikációs csoportjának tagjai jelenlétében,
2016. december 14-én.
Harminchárom középiskola vesz majd részt a kezdeményezésben, egy-egy a 28 uniós tagállam és az öt tagjelölt ország
(Albánia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Szerbia és Törökország) képviseletében.

Hamarosan megkezdődik az első szakasz, amikor is
EGSZB-tagok ellátogatnak az országukban kiválasztott

Az EGSZB lengyel delegációja szorosabb
együttműködés kialakítására törekszik
kulcsfontosságú intézményekkel
Lengyelországban
© Az Európai Bizottság képviselete Lengyelországban

© MRPiPS

A lengyel delegáció a Családügyi, Munkaügyi és
Szociálpolitikai Minisztériumban
December 16-án, közvetlenül az EGSZB plenáris ülése
után, az EGSZB lengyel delegációja meglátogatott néhány
kulcsfontosságú intézményt Varsóban, hogy ismertesse az
EGSZB folyamatban lévő munkáit, és megvitassa az együttműködés lehetséges területeit. Különös figyelmet fordítottak
a lengyel előadók által kidolgozott olyan saját kezdeményezésű véleményekre, amelyeket az EGSZB jelenlegi hivatali
időszakának első évében fogadtak el.
A Marek Prawdával, az Európai Bizottság lengyelországi képviseleti irodájának újonnan kinevezett igazgatójával folytatott viták központi témája a civil társadalom és az Európai
Bizottság képviseleti irodája közötti együttműködés erősítése volt, beleértve azt a támogatást, amelyet az iroda nyújtott az EGSZB tevékenységének népszerűsítése, valamint az
európai integrációval kapcsolatos főbb problémák terén.
A Jacek Safutával, az Európai Parlament lengyelországi
tájékoztatási irodájának igazgatójával folytatott viták során
a hangsúlyt azokra a potenciális eszközökre fektették, amelyek elősegítik a polgárok részvételét a következő európai

iskolába, hogy segítsenek a diákoknak a felkészülésben,
áttekintést adjanak nekik arról, hogy hogyan működik az
EGSZB, és elmagyarázzák, hogy milyen szerepe van az EU
felépítésében.

A kiválasztott iskolák teljes listája itt található: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-youreurope-your-say-2017-selected-schools (ks)
l

Ezzel a kezdeményezéssel az EGSZB mint a civil társadalom szócsöve annak biztosítására törekszik, hogy a fiatalabb
nemzedék nézetei, tapasztalatai és ötletei figyelmet kapjanak az uniós döntéshozatalban.

A földhöz való hozzáférés –
komoly kihívás az európai gazdák
számára
December 7-én EGSZB-tagok vettek részt egy, az Európai Zöldek Pártja által az EGSZB és az Európai Parlament
brüsszeli épületeiben rendezett, A gazdák földhöz való
hozzáférése az EU-ban című konferencián.
Brendan Burns, az EGSZB NAT szekciójának elnöke utalt
saját hazájára, Skóciára, ahol a földek 50%-a mindössze
500, nagyrészt Skócián kívül élő ember kezében van, ami
a falvak hanyatlásához, a vidék elnéptelenedéséhez és
a gazdaság gyengüléséhez vezet.

A lengyel delegáció az Európai Bizottság
lengyelországi képviseletén
parlamenti választásokban, és elmélyítik a civil társadalom és az Európai Parlament tájékoztatási irodája közötti
együttműködést.
A Családügyi, Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztériumban
tartott záróülés alkalmat nyújtott arra, hogy Krzysztof Stanisław és Szwed Michałkiewicz államtitkároknak bemutassák
az EGSZB lengyel tagjai és az EGSZB egésze által végzett
fontos munkát. Az élénk vita során, amelyben a minisztérium öt kulcsfontosságú szervezeti egységeinek igazgatói is
részt vettek, egy fontos EGSZB-véleményekből álló csomagot
terjesztettek elő. Kiemelt figyelem övezte a munkavállalók
kiküldetéséről szóló irányelvvel kapcsolatban kidolgozott
véleményt, amelyet csupán két nappal azelőtt fogadtak el.
A minisztériumi képviselők számos kérdést megválaszoltak,
kifejtve a lengyel kormány álláspontját az Európai Bizottság
javaslatával kapcsolatban. Azt is felajánlották, hogy otthont
adnak EGSZB-rendezvényeknek, például szemináriumoknak
vagy meghallgatásoknak, elismerve, hogy az ilyen tevékenységek hasznos eszközei az uniós értékek lengyel társadalomban való népszerűsítésének. (kp)
l

Skócia 1999 óta próbál változtatni ezen a helyzeten, de
ez sokszor akadályokba ütközik – például amikor a települések földet próbálnak megvásárolni Skóciától távol élő
tulajdonosoktól. „A skóciai helyzet, amely az ország jelentős
területein megakadályozta a fenntartható vidékfejlesztést
és a társadalom fejlesztését, figyelmeztető példa kell hogy
legyen Európa számára” – jelentette ki Brendan Burns.
Sylvia Kay, az amszterdami központú Transnational
Institute (TNI) képviselője, aki sok éve nyomon követi
a mezőgazdasági tevékenység és a földhöz való hozzáférés európai alakulását, néhány riasztó számadatot
ismertetett a konferencián: Európában a gazdaságok
3%-a birtokolja a földterületek 52%-át, és a nagyméretű
(100 hektáron felüli) gazdaságok 11%-áé az európai termőterületek 75%-a. Bulgáriában még rosszabb a helyzet:
a mezőgazdasági területek 83,5%-a a gazdák mindössze
2%-ának kezében van. Finnországban a nagyméretű gazdaságok száma több mint ötszörösére (5,5-szörösére),
az általuk kezelt termőterület pedig hatszorosára nőtt.
Hollandiában a nagyméretű gazdaságok száma a háromszorosára nőtt.
Ugyanakkor Európában jelentősen visszaesett a kisméretű (10 hektár alatti) gazdaságok száma: az 1995 és 2013
között működő 12 millió ilyen gazdaságból csupán 8 millió
tudott fennmaradni, ami 33%-nyi csökkenést jelent. Észtországban mindössze 10 év alatt, 2003 és 2013 között
eltűnt a mezőgazdasági kisüzemek 62%-a.

A nagyfokú tulajdonkoncentráció – mind a szállítói, mind
a fogyasztói oldalon –, valamint az a tendencia, hogy
egyre kevesebb, de nagyobb gazdaság alakul ki, problémákat okoz a kapcsolódó gazdasági ágakban, így számos
munkahely megszűnik, és kiüresednek a vidéki területek.
Az EGSZB, amely már hosszú ideje próbál megoldásokat
találni ezekre a problémákra, szorgalmazta a mezőgazdasági kistermelők támogatását, valamint egy méltányosabb
és fenntarthatóbb európai KAP kidolgozását. Az EGSZB-t
emellett különösen aggasztják a tőke Szerződésekben
is rögzített, EU-n belüli szabad mozgási lehetőségének
egyes következményei, és annak megvitatására kérte az
Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy a tőke szabad
mozgásának elvét a mezőgazdasági földterületek elidegenítése, illetve megszerzése vonatkozásában is garantálni
kell-e. (sma)
l

Az EGSZB és az EU–Oroszország civil társadalmi fórum megvitatja a civil társadalom
helyzetét és a migrációs politikákat
Az EGSZB és az EU–Oroszország fórum 2016. november
23-án rendezett 3. közös szemináriumán az uniós és az
orosz civil szervezetek képviselői eszmecserét folytattak
a civil társadalom helyzetéről Oroszországban és Európában, valamint a migrációról.
„A két fél civil társadalmai közötti kapcsolatok szerves részét
képezik az EU és Oroszország közötti gazdasági és társadalmi
kapcsolatoknak. Rendkívül fontos annak biztosítása, hogy az
orosz és az uniós civil társadalom szabad párbeszédet folytathasson egymással, és ezáltal hozzájáruljon a kölcsönös
bizalom és megértés kiépítéséhez” – jelentette ki Dilyana
Slavova („Különféle érdekcsoportok”/BG), az EGSZB „Külkapcsolatok” szekciójának elnöke.

Yuri Dzhibladze, az EU–Oroszország civil társadalmi
fórum irányítóbizottságának tagja hozzáfűzte: „Oroszországban a civil társadalomra egyre nagyobb nyomás
helyeződik: majdnem 150 nem kormányzati szervezet került
a „külföldi ügynökök” listájára, mióta ez a törvény négy évvel
ezelőtt hatályba lépett. Számos szervezetnek be kellett szüntetnie tevékenységét, mások még tovább küzdenek, és erős
politikai, jogi és pénzügyi nyomásnak, sőt néhány esetben
fizikai támadásoknak vannak kitéve. Ironikus módon a civil
társadalom helyzete néhány uniós tagállamban is elkezdett
romlani, különösen Magyarországon és Lengyelországban.
Nagyon fontos, hogy – mind Oroszország, mind pedig az EU
esetében – a civil társadalom szabadságának korlátozásával
kapcsolatos problémák kezelése továbbra is kiemelt prioritás legyen az uniós tagállamok és az uniós intézmények
politikáiban.”

Az EGSZB és az EU–Oroszország civil társadalmi fórum
tagjai mélységes aggodalmuknak adtak hangot a civil
szervezetek és aktivisták helyzetének 2015. június óta
megfigyelhető oroszországi romlása miatt.
A résztvevők szerint a jogállamiság és az alapvető szabadságok oroszországi helyzete is komoly aggodalomra ad
okot. Hangsúlyozták, hogy a demokratikus eljárások iránti
elköteleződésnek kiemelt helyen kell szerepelnie az EU és
Oroszország között folytatott párbeszéd napirendjén, függetlenül politikai, gazdasági vagy biztonsági érdekektől.
A résztvevők sürgették az EU-t, hogy növelje az orosz civil
társadalomnak nyújtott támogatását.

tagállamokban és Oroszországban, melynek során olyan
politikai válaszintézkedéseket tekintettek át, amelyeket az
újonnan kialakult helyzet megoldására dolgoztak ki uniós,
nemzeti és különösen helyi szinten. A képviselők felhívták a figyelmet néhány olyan fejleményre is az európai
menekültügyi válság kapcsán, amelyek során nem tartották tiszteletben az emberi méltóságot és a nemzetközi
kötelezettségeket.
Végezetül szó esett az Oroszországba és az EU-ba újonnan
érkezők helyi szintű integrációjának társadalmi-gazdasági
szempontjairól, valamint a legnagyobb kihívásokról és
a bevált integrációs gyakorlatok példáiról is. (cad)
l

Vitát folytattak még a menekültek és a migránsok érkezésének politikai és társadalmi következményeiről is az uniós
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A harmadik világháború szociális
háború

Az EGSZB Munkaadók
csoportja
Az uniós jogszabályok túlzott mértékű
nemzeti szintű átültetése aláássa az egységes
piacot, növeli a költségeket és akadályozza
a fejlődést. A kormányok számos tagállamban
a belpolitikai kérdések kezelésének lehetőségeként alkalmazzák az átültetést, ami túlszabályozáshoz vezet. Ez a kedvezőtlen tendencia
negatív hatást gyakorol a vállalkozásokra, és
amennyire lehetséges, el kell kerülni. Az üzleti
világ számít a megfelelő szabályozásra, valamint a következetes és stabil jogi keretre mind
nemzeti, mind pedig uniós szinten. Ezek voltak
Az uniós jogszabályok átültetése – kulcsfontosságú kihívás az üzleti tevékenység számára
címmel 2016. december 6-án, Zágrábban
(Horvátország) megrendezett konferencia
következtetései.
A vállalkozások üdvözlik, hogy a szabályozás
javítása prioritást jelent az Európai Bizottság
számára. Annak érdekében, hogy teljes mértékben kihasználjuk a szabályozás javítása
adta lehetőségeket, hasonló megközelítésre
van szükség az uniós irányelvek nemzeti
jogba történő átültetésekor. A munkaadók
továbbra is kitartanak amellett, hogy a stabil,
kiszámítható és egyszerű szabályozási keret
a növekedés egyik feltétele. A túlszabályozás
szabályozási különbségeket teremtett a tagállamok között, torzította a harmonizációt és
ártott az egységes piacnak.
Az első vitafórum résztvevői általános áttekintést nyújtottak a szabályozás javításával,
a REFIT-tel és az átültetési gyakorlatokkal

Az EGSZB Munkavállalók
csoportja
A Munkavállalók csoportja kulturális rendezvényt szervezett, hogy bemutassa Bernard
Thibault, a franciaországi CGT volt főtitkára és
az ILO irányítótestületének tagja „La troisième
guerre mondiale est sociale” [„A harmadik
világháború szociális háború”] címmel írt
könyvét. A szerző személyesen ismertette
művét.

kapcsolatban. A második vitafórum során
konkrét példákat mutattak be a hibás hatálybaléptetésről és az európai gazdaság versenyképességére szükségtelenül nagy terhet
rovó uniós jogszabályokról. A konferenciára
az EGSZB Munkaadók csoportja és a Horvát
Kereskedelmi és Kézműves Kamara közös

szervezésében került sor, a Horvát Munkaadók
Szövetsége és a Horvát Kereskedelmi Kamara
segítségével. (lj)
l

Az EGSZB különféle érdekcsoportokat tömörítő
csoportjának elnöke, Luca Jahier megnyitja
a Közép- és kelet-európai civil társadalmi fórumot

Az Atelier Kiadó gondozásában megjelent
könyv címe – „A harmadik világháború szociális háború” – szándékosan provokatív.
A szerző a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
(ILO) irányítótestületének tagjaként és a CGT
volt főtitkáraként szót emel a legkisebb költségráfordítás kultusza ellen, mely feláldozza
a világ munkavállalóit a verseny oltárán,
továbbá javasolja, hogy erősítsék meg az ILO
történelmi küldetésével kapcsolatos szerepét:
a társadalmi igazságosság előmozdítása mint

a béke elérésének eleme a világban. A széles
körben elterjedt vélekedéssel szemben ennek
a tendenciának a megoldása nem a nacionalista befelé fordulás, hanem az emberek
közötti egyenlőség előmozdítása szerte
a világban, olyan szabványok elfogadásával,
melyek mind a tisztességes bérek, mind pedig
a munkafeltételek szempontjából védelmet
biztosítanak.
Az előadást vita követte, melyet a Munkavállalók csoportjának elnöke, Gabriele Bischoff
vezetett különböző szakszervezeti vezetők,
köztük Luca Visentini, az Európai Szakszervezetek Szövetség főtitkára, Susanna Camusso,
a CGIL főtitkára (Olaszország), Ignacio Toxo,
a CCOO főtitkára (Spanyolország), Plamen Dimitrov (Munkavállalók csoportja/
BG), a CITUB elnöke (Bulgária), valamint
Rudy De Leeuw, az FGTB elnöke (Belgium)
részvételével.
l

RÖVID HÍREK

Discover how the EESC has made a difference

Az EGSZB-t bemutató videó

„Különféle érdekcsoportok”
A 2. Közép- és kelet-európai civil társadalmi fórumot 2016. november 25-én
tartották Bukarestben. Tizenkét európai
országból több mint ötven felszólalót hívtak
meg, hogy beszéljenek a demokráciával kapcsolatos tapasztalataikról és gondolataikról.
A rendezvény célja az volt, hogy megvitassák a legfontosabb kihívásokat és jövőbeli
tendenciákat, illetve feltárják, hogy a civil
társadalom jelenleg miként tudna nagyobb
felelősséget vállalni és hangsúlyosabb szerepet betölteni.
A fórumon a résztvevők megerősítették, hogy
folytatják a közép- és kelet-európai civil szervezetek közötti hagyományos együttműködést. Számos új elképzelés is napvilágot
látott, illetve megvitatták, hogy a civil társadalom milyen közös célokért emelheti fel
a szavát az EU-ban és az Európai Gazdasági
Térségben. A nyitóülésen hárman ismertették, hogy miként látják az európai demokrácia
helyzetét: Violeta Alexandru, a nyilvános konzultációért és civil párbeszédért felelős román
miniszter; Yves Leterme, az International IDEA
nevű szervezet főtitkára, valamint Luca Jahier,

az EGSZB különféle érdekcsoportokat tömörítő csoportjának elnöke. A fórumon a legfontosabb téma az volt, hogy milyen szerepük
van a politikusoknak és a civil társadalomnak
egy olyan Európában, amelyet alacsony gazdasági növekedés és folyamatos megszorítások mellett növekvő politikai és társadalmi
instabilitás jellemez – azaz egy olyan helyzet,
melyet tovább súlyosbít a tartós közel-keleti

konfliktus, az Európa felé irányuló bevándorló- és menekültáradat, illetve egyéb
geopolitikai kihívások. A 2016-os fórum fő
célkitűzése a demokrácia, illetve az európai
növekedés alapjául szolgáló alapvető értékek
megóvása volt. (cl)
l

Az EGSZB egy új 3 perces videót tett közzé, melyben bemutat néhány olyan területet, ahol
az uniós jogszabályok és politikák kialakítása során jelentős eredményeket ért el abban, hogy
figyelembe vegyék az európai polgárok szükségleteit. Az áldozatok jogaiért való küzdelem,
a fogyasztók védelme, a szegénység elleni küzdelem, az üzleti növekedés és a munkahelyteremtés támogatása, valamint a társadalmi befogadás előmozdítása – megannyi gyakorlati
példa arra, hogy az EGSZB hogyan segített javítani a polgárok mindennapi életén.
A videó bemutatja az EGSZB szervezetét és a 350 tag munkáját, akik saját gyakorlati tapasztalataikat felhasználva tanácsokkal látják el az uniós jogalkotókat, és gondoskodnak arról,
hogy Európa polgárai hallathassák hangjukat.
A videó itt tekinthető meg: europa.eu/!JG39PH

EESC info in 23 languages: http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp
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