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Abban az évben, amikor a Római Szerződés 60. évfordulóját ünnepeljük, itt vagyok az olasz 
fővárosban, hogy részt vegyek egy konferencián, melyet az EGSZB szervez Európa jövőjéről.

Amikor azt hallom, hogy nincs igazán ok az ünneplésre, arra gondolok, hogy aki ezt mondja, 
talán téves gondolatmenetet követ.

Az egységes Európa létrehozása mögötti indokok minden eddiginél jobban a középpontba 
kerülnek a tagállamokban, de még más, Unión kívüli országokban is a gazdasági, társadalmi 
és politikai döntéshozatal során.

Egyesek szerint Európánk soha nem volt még ilyen megosztott, és a polgárok teljesen elide-
genedtek az európai projekttől. Vajon tényleg így van ez?

Vajon a több évtizede tartó – bár néhány háborús epizód által megszakított – béke nem elég 
indok arra, hogy az európai polgárok higgyenek egy, az országok különbözőségei miatt koráb-
ban lehetetlennek tűnő esélyben? A gazdasági növekedés és a népesség jólétének jelentős 
mértékű javulása – még ha, amint láthattuk, elég sok szenvedéssel is jár egyes társadalmi 
csoportok, különösen a fiatalok és az idősek számára – tényleg nem elegendő ok arra, hogy 
értékeljük az eddigi eredményeket?

És az a hihetetlen mértékű ismeretbővülés, amire a személyek és az áruk szabad mozgásának 
„árán” tehettünk szert, nem ad-e okot büszkeségre és nem könnyíti-e meg társadalmi, kulturális, 
gazdasági és politikai életünket?

Úgy vélem, hogy a fenti kérdésekre mind igen a válasz.

Hallhattunk sok olyan melldöngető megnyilvánulást, amelyek nyíltan a kormányon levők egyéni 
felelősségét hangoztatták amiatt, hogy az emberek elfordultak Európától, avagy „Brüsszeltől”.

És valóban egyszerűbb Brüsszelt okolni mindazért a rosszért, ami az emberek életében bekö-
vetkezik. Bezzeg ha a tárgyalások során elért eredményekről van szó, a kormányok a saját 
képességeiket felértékelve azonnal a magukénak kiáltják ki azokat. Az úgynevezett „brüsszeli 
elefántcsonttornyot” gyakran teszik felelőssé minden rosszért és tragédiáért.

Ez a hozzáállás véleményem szerint igazságtalan az európai béke és jólét projektjének meg-
alapítóival szemben. Annak a közös projektnek a középpontjában, amelyet ezek a férfiak és 
nők szó szerint megalkottak, mindig is a népek és az országok jóléte állt.

Azokat, akik – néha valóban jogosan – kritikával illetik az európai projektet, felkérem egy fontos 
gyakorlatra: gondolják végig, mivel járna, ha Európa nem létezne. Igen, legyünk realisták: még 
akkor is, amikor egy olyan fontos partner, mint az Egyesült Királyság éppen kilépni készül, 
milyen következményekkel járna az európai polgárok számára, ha véget érne ez a csodálatos 
projekt? Úgy tűnik, hogy Európa ellenzői nem gondolták végig mindezt.

És nem csupán arról van szó, hogy nincsen más megoldás. Véleményem szerint tovább kell 
keresnünk egy olyan megoldást, amely, még ha fájdalmas vajúdás eredményeként is, a leg-
megfelelőbb arra, hogy reagáljon polgárok ezreinek – fiataloknak és kevésbé fiataloknak, 
vállalkozóknak, szakszervezeteknek, munkavállalóknak, különféle ideológiákban vagy dog-
mákban hívőknek, egyszóval minden itt élőnek – a félelmeire.

Márciusban szerte Európából érkeznek fiatalok az EGSZB-hez, hogy velünk ünnepeljék a Római 
Szerződés 60. évfordulóját. Arra kérjük majd őket, hogy gondolják újra Európa jövőjét. A „Your 
Europe Your Say” (A Te Európád, a Te szavad) kezdeményezés újabb fontos esemény lesz, 
amelynek keretében az EGSZB új, friss ötleteket kaphat azoktól, akik Európa jövőjét jelentik, 
és akikért mindannyian itt dolgozunk.

Európa mindig is az lesz, amit a polgárok elvárásai megkövetelnek. A polgárok pedig most választ-
hatnak egy „menüből”. Reméljük, hogy jól választanak, és mindenki részesülhet a béke és a jólét 
által jelentett előnyből. Hallgassuk hát meg Európa fiataljait. Ők is békét és jólétet szeretnének.

Pontosan azt, amiben minden probléma ellenére immár 60 éve részesülünk.

Gonçalo Lobo Xavier
az EGSZB alelnöke
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Átfogó politikai intézkedések az autóipar 
átalakulásának irányítása érdekében

Az elektromos mobilitásra, a hálózatba 
kapcsolt autók fejlesztésére és a jármű-
vezetés automatizálására való átállás 
olyan átfogó iparpolitikát követel meg, 
amelyhez kiegyensúlyozott éghajlat-, 
környezet- és energiapolitikának kell 
társulnia. Ez a legfontosabb üzenete az 
EGSZB „Paradigmaváltás küszöbén 
az autóipar?” című jelentésének, amely 
sürgeti a GEAR 2030 magas szintű munka-
csoportot, hogy dolgozzon ki ambiciózus, 
hosszú távú politikai ütemtervet.

„A gépjárműipar fordulóponthoz érkezett. 
A  kihívások sokrétűek, ideértve a  belső 
égésű motor jövőjét, az ellátási láncot vagy 
akár azt a kérdést, hogy egyáltalán ki vezeti 

majd a gépjárműveket. Majdnem minden, 
ami az autóiparban évtizedekig érvényes-
nek és egyetemesnek számított, ma meg-
kérdőjelezhető” – érveltek Georgi Stoev 
(BG – Munkaadók csoportja) és Monika 
Sitarova Hrušecká (SK – CCMI küldött) 
előadók.

Az elkerülhetetlen szerkezeti változások 
megzavarhatják a  jelenlegi értéklánc 
összes elemét, és új üzleti modellek 
kialakulásához vezethetnek. „Miközben 
hangsúlyozni kívánjuk azokat az óriási 
kihívásokat, amelyekkel az autó- és gép-
járműiparnak jelenleg kell szembenéznie, 
arra is rámutatunk, hogy az ágazatban 
hatalmas lehetőségek rejlenek a gazdasági 

növekedés és a munkahelyteremtés szem-
pontjából, ha a  megfelelő szakpolitikai 
keretet alkalmazzuk. Előretekintő politikai 
megközelítésre, valamint európai szintű 
koordinációra és együttműködésre van 
feltétlenül szükség ahhoz, hogy az ágazat 
gyorsan tudjon alkalmazkodni a változó 
körülményekhez” – nyilatkozta Georgi 
Stoev.

A jelentés négy, a gépjárműipart jelenleg 
érintő fontos kihívást elemez: a közleke-
dés villamosítása és szén-dioxid-mentesí-
tése, a gyártási folyamatok digitalizációja, 
a járművezetés automatizálása és a háló-
zatba kapcsolt autók. (sma)� l

Európa csak erős gazdasággal 
állhatja a vihart

A gazdasági növekedés támogatása 
elengedhetetlen. Európa csak akkor tud 
megfelelően szembenézni az előtte álló 
politikai és társadalmi kihívásokkal, ha 
erős a gazdasága. Ez a februárban elfo-
gadott EGSZB-vélemények egyik legfon-
tosabb üzenete. Az EGSZB úgy véli, hogy 
a  Juncker-terv nem elegendő, és több 
magán- és állami beruházásra szólít fel.

Az euróövezet gazdaságpolitikájáról 
szóló véleményükben Javier Doz Orrit 

előadó (ES – Munkavállalók csoport) és 
Petr Zahradnik társelőadó (CZ – Mun-
kaadók csoport) hangsúlyozza, hogy az 
EU-nak kiegyensúlyozottan kell ötvöznie 
a monetáris, költségvetési és strukturális 
eszközöket a beruházások és a növekedés 
elősegítése érdekében. A vélemény támo-
gatja az eredeti európai bizottsági javasla-
tot, amely pozitív összesített euróövezeti 
költségvetési irányvonalat állapít meg, és 
szorgalmazza egy európai betétbiztosí-
tási rendszernek és a bankunió Egységes 

Szanálási Alapja közös védőhálójának 
létrehozását, valamint a külön az euróö-
vezetre vonatkozó közös költségvetést.

A 2017. évi éves növekedési jelen-
tésről szóló véleményében az EGSZB 
ezenkívül rugalmasságot szorgalmaz az 
uniós kormányzásban, valamint testre 
szabott megoldások alkalmazását ajánlja. 
Az előadó, Baráth Etele (HU – Külön-
féle érdekcsoportok) szerint az EU-nak 
a növekedést illetően egy „GDP-n túli” 
megközelítésre van szüksége, amihez 
eredményorientált elemzést kell végezni 
szociális, környezeti és fenntarthatósági 
célokra vonatkozó mutatók segítségével, 
és ezt a társadalmi haladás támogatásával 
kell ötvözni.

Az EGSZB úgy véli, hogy elengedhetetlen 
a hosszú távra vonatkozó politikai, straté-
giai irányok egyértelmű, világos összefog-
lalása, figyelembe véve a Juncker vezette 
Európai Bizottság tíz prioritását ás az EU 
2030-as céljait. (mm)� l
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Az EU oktatási és képzési 
rendszereinek jelentős 
beruházásra van szükségük

Februári plenáris ülésén az EGSZB feltáró véle-
ményt fogadott el „Kiváló minőségű oktatás 
mindenki számára” címmel, amelynek elkészítését 
az EU máltai elnöksége kezdeményezte. Az EGSZB 
üdvözölte, hogy az elnökség kiemelt figyelmet 
szentel a kérdésnek, ám egyértelművé tette, hogy 
amennyiben a tagállamok folytatják a válság nyo-
mán bevezetett megszorító politikáikat, akkor nem 
lesznek képesek véghezvinni azokat a beruházásokat, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy a színvonalas köz-
oktatás valóban mindenki számára elérhetővé váljon. 
Ennek pedig az Európa-szerte gyorsan terjedő sze-
génység elleni küzdelemben elsődleges prioritásként 
kell szerepelnie; a legfrissebb tanulmányok és jelenté-
sek szerint ugyanis szoros kapcsolat fedezhető fel az 
oktatási szegénység és az alacsony jövedelem között.

Az EGSZB egy sor kiemelt intézkedési területet azo-
nosított, köztük az alábbiakat:

�l a kora gyermekkori oktatás, valamint az egész 
életen át tartó tanulás erőteljesebb támogatása,

�l annak biztosítása, hogy az oktatás választ adjon 
a globalizáció, a digitalizáció és a munkaerőpiaci 
változások jelentette kihívásokra,

�l tanulási lehetőségek biztosítása a korai iskolael-
hagyóknak, az alacsonyan képzett munkaválla-
lóknak és a migráns munkavállalóknak,

�l a nem formális és informális oktatás elismerése,
�l a tanárok képzésének jobb finanszírozása,
�l a tanárok munkakörülményeinek és bérezésének 

javítása,
�l az oktatásra és szakképzésre irányuló közberu-

házások fokozása,
�l beruházás az oktatási infrastruktúrába és eszkö-

zökbe, köztük az ikt-ba,
�l az európai alapok hatékonyabb felhasználása 

a minőségi oktatás és képzés, a kutatás és az 
innováció támogatására,

�l a diákok, egyetemi oktatók, tanárok, oktatók és 
kutatók számára elérhető uniós szintű mobilitási 
lehetőségek megerősítése.

Az EGSZB az Európai Bizottság új készségfejlesztési 
programjáról is véleményt alkotott. Napjainkban 
mintegy 70 millió európai nem rendelkezik 
megfelelő olvasási, írási és számolási készségekkel, 
és 20%-uk gyakorlatilag nem tud számítógéppel 
dolgozni. Eközben a magasan képzett fiatalok több 
mint 30%-a a képességeiknek és az elvárásaiknak 
nem megfelelő munkahelyen dolgozik, az európai 
munkáltatók 40%-a pedig arról számol be, hogy 
nem találnak a növekedéshez és az innovációhoz 
szükséges megfelelő készségekkel rendelkező 
munkavállalókat. Ennek a  készséghiánynak 
é s  s t r u k t u r á l i s  m u n k a e r ő h i á n y n a k 
a  kezelése érdekében az Európai Bizottság 
új intézkedéscsomagot javasolt. Az EGSZB 
véleménye szerint azonban ez az új program 
inkább tekinthető egy a megfelelő irányba tett 
lépésnek, mint korszakalkotó újításnak. Még több 
innovatív megoldásra van szükség: néhányat már 
bevezettek egyes európai országokban, és azok 
másoknak is átadhatók lennének. A társadalmi és 
nemi szempontokat is figyelembe kell venni, el 
kell ismerni a nem formális és informális tanulást, 
a vállalkozói szellemet pedig mint a mindennapi 
életben való boldogulás szempontjából mindenki 
számára hasznos készséget kell hangsúlyozni.

Az EGSZB javasolja, hogy a programot ágyazzák be 
egy olyan makrogazdasági keretbe, amelyben az 
egyének készségeinek és képességeinek fejlesztésébe 
való befektetéseket nem költségnek tekintik, hanem 
olyan ráfordításnak, amely idővel hasznot hajt. 
Ezenkívül a tagállamok oktatási és képzési kiadások 
fedezésének céljából tett hozzájárulásait nem kellene 
a költségvetési hiány számítására használt keretben 
figyelembe venni. (dm)� l

Az EGSZB szerint jobban be kell vonni a fogyatékkal élőket a migrációs 
válsággal kapcsolatos humanitárius intézkedésekbe

A fogyatékkal élők jogait minden migránsokat és 
menekülteket célzó uniós politikába és programba be 
kell építeni – erről a fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló és az EU-ban 2011-ben hatályba lépett 
ENSZ-egyezmény (UNCRPD) 11. cikke is rendelkezik. 
Az EGSZB szerint is jobban be kell vonni a fogyaték-
kal élőket a humanitárius intézkedések tervezésébe, 
végrehajtásába és nyomon követésébe.

Többek között erre a következtetésre jutottak azon 
a közmeghallgatáson is, amelyet 2017. február 14-én 
az EGSZB fogyatékossággal élők jogaival foglalkozó 
állandó tanulmányozócsoportja tartott a fogyatékkal élő 
menekültek és migránsok helyzetéről. A közmeghallgatás 
célja egyébként az volt, hogy ráirányítsák a figyelmet 
a fogyatékkal élő menekültek és migránsok helyzetére, 
felhívva a menekültügyi szervezetek figyelmét a fogya-
tékkal élők jogaira és speciális szükségleteire.

A rendezvény első felében a görögországi helyzettel 
foglalkoztak – a 2016 októberében Leszboszon és 
Athénban tett EGSZB-s látogatás egyfajta utánköve-
téseként. A konferencia második részében pedig azt 

a kérdést járták körül, hogy a menekültválság keze-
lésében mit tehet az EU és a civil társadalom, különö-
sen a kiszolgáltatott helyzetben levő menekültek és 
migránsok szempontjából.

„Mindent meg kell tennünk a menekültek, különösen 
a fogyatékkal élő menekültek megfelelő fogadásáért. Egy-
szerűen téves az a nézet, hogy ezek az emberek elveszik 

majd a munkánkat” – fogalmazott nyitóbeszédében 
Georges Dassis, az EGSZB elnöke. „A tagállamoknak 
jogi és egyben erkölcsi kötelessége is, hogy a szolidaritás 
és humanitás szellemében fogadják a menekülteket.”

„Közös keretet kell kialakítani a fogyatékkal élők foga-
dására, illetve olyan intézkedésekre és programokra is 
szükség van, melyek segítségével sikerülhet ezeknek az 
embereknek a társadalmi integrációja” – tette hozzá 
Ioannis Vardakastanis EGSZB-tag (EL – Különféle 
érdekcsoportok), aki egyben az Európai Fogyaté-
kosügyi Fórum elnöke is.

A rendezvény legmeghatóbb pillanata kétségkívül 
Ibrahim Al Hussein szír menekült beszámolója volt, 
aki akkor veszítette el az egyik lábát, amikor egyik 
barátját próbálta megmenteni egy bombatámadás 
során, majd ezt követően Görögországba menekült, 
ahol paralimpiai atléta lett. „Olyan voltam, mint egy 
szárnyaszegett, sérült madár, amelyik kétségbeesetten 
próbál elrepülni. Görögországban, a görög emberek 
szolidaritásának köszönhetően azonban újjászület-
hettem.” (va)� l

A helyi lakosság a vidékfejlesztés fő 
mozgatórugója

A vidékfejlesztéshez a legfontosabb alapfeltétel 
a  jövőkép és a  vezetői készség. A  siker záloga 
a célzott, könnyen kezelhető állami támogatási 
rendszer. Ez volt a  legfontosabb tanulsága 
az EGSZB február 14-én Brüsszelben tartott, 
„Falvak és kisvárosok mint a vidékfejlesztés 
katalizátorai”  című meghallgatásának, 
amelynek főbb következtetései bekerülnek az 
EGSZB témával kapcsolatos saját kezdeményezésű 
véleményébe.

A vidéki térségek rehabilitációja olyan kiemelt 
projekt, amelyet Európának közös erőfeszítések 
révén kell megvalósítania. „A vidék a  polgároké, 
ezért mindenkit be kell vonni. A  helyben élőkkel 
együtt  szeretnénk kidolgozni  a  megfelelő 
koncepciókat és népszerűbbé tenni a  falvakat és 
kisvárosokat”  – mondta el Tom Jones (UK  – 
Különféle érdekcsoportok), a vélemény előadója. 
Kállay Piroska (HU – Különféle érdekcsoportok), 
a  tanulmányozócsoport elnöke hozzátette: „A 
falvak olyan társadalmi központok, ahol átadják 
a  társadalmi értékeket és készségeket, illetve 
megnyilvánul az összetartó társadalom”.

A kihívás hatalmas. A vidéki területek már 30–40 éve 
hanyatlóban vannak, ami miatt az alapvető infrastruk-
túra szegényes, kevés a munkalehetőség, fejletlen 
a tömegközlekedési rendszer, a népesség elöregszik 
stb. Az innováció azonban majdnem minden prob-
lémára megoldással szolgálhat. A meghallgatáson 
két vidéki falu: Tre’r Ddol (Wales, Egyesült Királyság) 
és Kozárd (Magyarország) bevált gyakorlataiból 
ismertettek példákat. Ezenkívül az ECOVAST horvát 
szekciója által és az osztrák „Falvak partnereket keres-
nek” megközelítés keretében indított projekteket is 
bemutatták. (sma)� l

Európa formálása – hogyan vesz részt az EGSZB mindennapi életünk 
alakításában?

Egy új hatperces videót tettünk közzé, 
amely bemutatja, hogy az EGSZB a tagjainak 
köszönhetően hogyan biztosít egyedülálló 
módot a civil társadalomnak arra, hogy aktí-
van beleszólhasson az uniós szakpolitikai és 
jogalkotási folyamatba. Az EGSZB több ezer, 
valós tapasztalatokon alapuló véleményt 
fogadott el, melyek segítenek javítani az 
uniós átlagpolgárok életminőségét.

Ezek a vélemények azzal formálták az Uniót, hogy előmozdították a foglalkoztatást és a bevált gyakor-
latok alkalmazását olyan területeken, mint a környezetvédelem, az energiapolitika, a légi közlekedés és 
a szociális gazdaság. Szerte a világon ösztönözték a demokrácia, a szabadság és az emberi jogok elveinek 
tiszteletben tartását, és határozottan kiálltak az uniós polgárok, főként a legkiszolgáltatottabb helyzetűek 
jogegyenlőségéért.

Szociális gazdasági vállalkozások, szegénység, uniós légi közlekedés – csak néhány olyan terület, ahol 
az EGSZB munkája hatással volt és van mindennapi életünkre. Az EGSZB három csoportjának elnökei 
elmondják, hogy a tagjaik által képviselt érdekeket hogyan sikerült megvédeni uniós szinten. (mm)� l
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Az EU-nak példát 
kell mutatnia az 
agrárkereskede-
lem és a fenntart-
ható fejlesztési 
célok összekap-
csolásában

Az agrárkereske-
delem sosem volt 
még ilyen fontos  – 
vagy éppen ennyire 
ellentmondásos. Az 
Európai Parlament-
ben nemrég meg-
szavazták a  CETA-t, 
és ezzel ez a  terület 
ismét a  nemzetközi 
érdeklődés homlok-
terébe került, illetve 
vele együtt a  WTO 
idén esedékes minisz-
teri konferenciája is. Ennek fő témája is valószínűleg 
az agrárkereskedelem lesz, az EU-nak pedig kiemelt 
szerepet kell játszania ezen téren.

Az agrárkereskedelem azonban a  fenntartható 
fejlesztési célok többségének megvalósítása 
kapcsán is létfontosságú. Az EU kiváló helyzetben 
van a folyamat irányításához, mivel a mezőgazdasági 
termékek legnagyobb exportőre és importőre 
a világon, szoros érdeke fűződik a kereskedelemhez 
és a fenntartható fejlődéshez, és hiteles szereplő lehet 
a fejlett és a fejlődő országok közötti kapcsolatok 
megteremtésében.

„Itt az ideje, hogy az EU a  kezébe vegye ennek 
a  folyamatnak az irányítását, hogy globálisan 
is előrébb vigye ezt az ügyet”  – fogalmazott 
Jonathan Peel (UK  – Munkaadók csoportja), 
A  mezőgazdaság szerepe a  kereskedelmi 
tárgyalásokban című, február 22-én elfogadott 
EGSZB-vélemény előadója. „Az EU-nak azokból 
a  tapasztalatokból kell merítenie, melyeket a  KAP 
számos, nemrégiben véghez vitt reformja kapcsán 
szerzett. A WTO legutóbbi miniszteri konferenciáján 
már bebizonyította, hogy képes újszerű és minden 
szempontra kiterjedő elgondolásokkal előállni, ami 
nagyon fontos olyankor, amikor kevesen számítanak 
kedvező eredményekre. Emiatt még inkább úgy 
gondoljuk, hogy az EU-nak egy lépéssel kereskedelmi 
partnerei előtt kell járnia.”

Véleményében az EGSZB olyan ajánlásokat fogalmaz 
meg, amelyekkel minden érintett számára kielégítő 
eredményeket lehet elérni, és sürgeti az Európai 
Bizottságot, hogy készítsen hatáselemzést arról, hogy 
a fenntartható fejlesztési célok, a Párizsi Megállapo-
dás, illetve a közelmúltban megkötött uniós kereske-
delmi megállapodások milyen hatásokkal járhatnak 
az agrárkereskedelemre nézve. (sma)� l
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A migráció kapcsán igazságos 
felelősségmegosztásra 
van szükség

Az Európai Bizottság és az EGSZB által közösen szer-
vezett 3. Migrációs Fórumon több mint 200 szakértő 
vett részt a 28 tagállam civil szervezeteinek képvise-
letében. Sürgették a tagállamokat, hogy hajtsák végre 
a migránsok áthelyezésére vonatkozó közös megál-
lapodásukat, és változtassanak a migrációval kap-
csolatos közbeszéden, hogy csillapítsák a jobboldali 
populisták által terjesztett félelmeket és aggályokat.

A rendezvényt Dimitrisz Avramopulosz biztos és 
Georges Dassis EGSZB-elnök közösen nyitotta meg. 
Ez utóbbi kifejtette, hogy „a migránsok befogadása 

a genfi egyezmény alapján nemcsak morális, hanem 
jogi kötelességünk is.” A felszólalók szorgalmazták 
a  migránsok integrálására irányuló erőfeszítések 
fokozását, Mechelen városának integrációs politikáját 
pedig követendő példaként említették.

A résztvevők emellett biztonságos és jogszerű csa-
ládegyesítési csatornák kialakítását is kérték. José 
Antonio Moreno Díaz EGSZB-tag (ES – Munka-
vállalók csoportja) a foglalkoztatási politikák szétta-
goltságának problémáját vetette fel, és kérte, hogy 
Európában mindenütt egységesen közelítsék meg 

a migránsok munkához, oktatáshoz és szakképzéshez 
való hozzáférésének elősegítését.

Meghívtak egy szíriai menekültet is, hogy mesélje 
el Európába vezető útját: Muhannad Bitar 

története erőszakkal, félelemmel és veszteségekkel 
teli Odüsszeia volt. Bitar a  következőképpen 
összegezte mondandóját: „Utam során Európa 
a  legszebb és a  legrosszabb arcát is megmutatta 
nekem.” (sma)� l

Az EGSZB a jövőbe tekintve  
ünnepli a hatvan éves Európát

2017. március 13-án az EGSZB magas szintű 
konferenciát tartott Rómában, ezzel ünnepelve 
az európai alapszerződések aláírásának 60. 
évfordulóját. A  „Hatvan éves az európai 
közösség – és a jövője a mi kezünkben van!” 
című konferenciát az olasz képviselőházban 
rendezték meg. Nyitóbeszédében Georges Dassis 
felvázolta az Európa által elért főbb eredményeket 
és az előtte álló jelenlegi kihívásokat, hangsúlyozva: 
„Ennek a 60. évfordulónak friss lendületet kell adnia 
egy olyan Európa kialakításához, amelyben sokkal 
nagyobb az egység, amely kiáll a szolidaritás mellett 
és eredendően szem előtt tartja Európa népeinek 
jólétét. A  jövőt a  társadalmi haladás erőinek, 
a vállalkozásoknak, a munkavállalóknak és minden, 
békében és méltóságban élni kívánó polgárnak kell 
alakítania. Remélem, hogy azzal, hogy segít az EU 
jövőjének formálásában, az EGSZB kiveszi a részét 
abból, hogy ez az európai jövőkép valósággá 
válhasson.”

A konferencia három ülésszakán az alábbi témákkal 
foglalkoztak:
�l A szociális Európa mint az egyenlőtlenségek meg-

szüntetésének eszköze
�l A gazdasági és monetáris unió kiteljesítése egy 

erősebb Európa érdekében
�l Integrációs politikák és migráció

Az ülést követően Georges Dassis az EGSZB nevé-
ben külön elismeréssel szólt dr. Pietro Bartolóról, 
a lampedusai egészségügyi szolgáltatások felelőséről, 
aki a Fuocammare című díjnyertes filmjéről ismert. 
Pietro Bartolo nagyszerű példáját mutatta az embe-
riességnek, segítséget nyújtva azoknak a menekül-
teknek és migránsoknak, akik vállalkoztak a veszélyes 
közép-mediterrán útvonal megtételére.

Az elkövetkezendő hónapok során a  konferen-
cia következtetéseit az EGSZB által az EU jövőjéről 
szóló fehér könyv tárgyában végzett munkában 
is felhasználják majd. További információk a ren-
dezvényről: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-60-years. (dm)� l

YEYS, Your Europe, your say –  
EGSZB-tagok ellátogattak az iskolákba

Februárban és márciusban az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottság tagjai ellátogattak tagállamuk 
kiválasztott iskoláiba, hogy felkészítsék őket a „Your 
Europe Your Say” (YEYS) rendezvényre. A YEYS az 
európai ifjúság közgyűlése, amelynek keretében 
2017. március 30-án és 31-én uniós és tagjelölt orszá-
gok 33 iskolájának képviselői gyűlnek össze Brüsz-
szelben, az EGSZB székházában, hogy megvitassák 
Európa jövőjét.

A tagok a márciusi találkozóra készülve segítették 
a diákokat és egyik tanárukat abban, hogy válaszokat 
találjanak néhány fontos, Európával kapcsolatosan 
napjainkban felmerülő kérdésre:
�l Milyen előnyöket és eredményeket tud felmu-

tatni, illetve milyen kudarcokat élt meg az Euró-
pai Unió?

�l Milyen kihívások és lehetőségek állnak az Európai 
Unió előtt?

�l Milyen jövőt látnak Európa számára az európai fia-
talok, és mit tennének azért, hogy az jobb legyen?

Az EGSZB-tagok felvázolták a diákoknak a brüsszeli 
vita menetét, és tájékoztatták őket az EGSZB tevé-
kenységeiről és arról, hogy miként képviseli az EGSZB 
az európai civil társadalom érdekeit.

2017. március 30-án és 31-én a diákoknak lehetősé-
gük nyílik majd arra, hogy előterjesszék az EGSZB-ta-
goknak az Európa jövőjével kapcsolatos ajánlásaikat. 
A kétnapos rendezvény végén a diákok megszavaz-
zák, hogy véleményük szerint melyik három javaslat 
képes a legeredményesebben megváltoztatni Európa 
jövőjét. (ks)� l

Új gazdasági modellek 
és társadalmi 
innováció: egy jobb 
Európa esélye

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság az 
új gazdaságról és a társadalmi innovációról szóló 
globális fórummal (New Economy and Social 
Innovation –NESI) és a Global Hub for the Common 
Good (Közjavak Globális Központja) szervezettel 
együttműködve dolgozik azon, hogy az európai 
vitát a  közösségi, körforgásos és funkcionális 
gazdaságban közvetlenül érintett közösségek 
nézőpontjával gazdagítsa. Február 16-án együtt 
szerveztek egy rendezvényt Brüsszelben  Új 
gazdasági modellek és társadalmi innováció: egy 
jobb Európa esélye címmel a magán- és közszféra 
képviselői részére.

Az ABI Research szerint az internethez csatlakoztatott 
eszközök száma 2015-ben 10 milliárd volt, 2020-
ra pedig mintegy 30 milliárdra fog növekedni. 
A  digitális forradalom átalakítja életmódunkat, 
vásárlási szokásainkat és munkakörülményeinket. 
Az USA-ban és az EU-15 országaiban az önálló 
vállalkozók 15%-a szerez bevételt digitális P2P-
platformok révén. Eközben Európa továbbra is 
élen jár az éghajlatváltozás elleni küzdelemben: 
olyan városok, mint Párizs és Madrid, jelentős 
intézkedéseket hoznak a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentése érdekében, egyes országok pedig 
kötelezettséget vállaltak arra, hogy a minimálisra 
csökkentik saját kulcsfontosságú iparágaik 
környezeti hatását. Össze lehet-e egyeztetni 
ezt a  két tendenciát: a  digitális forradalmat és 
az éghajlatváltozás elleni küzdelmet? Ki tudja-e 
használni Európa e két terület együttes lehetőségeit, 
és előnyére tudja-e fordítani azokat?

Az európai civil társadalom szócsöveként az 
EGSZB elismeri az új gazdasági modellekben rejlő 
lehetőségeket, valamint a velük járó, mindeddig 
ismeretlen társadalmi és jogi kihívásokat is. 
A  brüsszeli rendezvény e  változások hatásait 
elemezte, a gyakorlati vetületre irányítva a figyelmet 
azáltal, hogy kis- és középvállalkozásokat és más 
érdekelt feleket kért fel tapasztalataik és legjobb 
gyakorlataik megosztására.

A konferencia legfőbb eredményei beépülnek majd 
a NESI globális fórum vitáiba egy Spanyolországban, 
Malagában április 19–22-én sorra kerülő nyomon 
követő rendezvényen, melynek célja, hogy hozzá-
járuljon a kormányoknak és vállalkozásoknak szóló 
iránymutatások kidolgozásához, valamint egy új, 
értékalapú paradigma kidolgozásához és az emberek 
jólétének védelméhez. (dm)� l

EU–Grúzia civil társadalmi platform: 
nagyobb médiaszabadságot és 
munkaerőpiaci esélyegyenlőséget

A médiaszabadság helyzete Grúziában 
mondható a legjobbnak a keleti partnerség országai 
közül. Ugyanakkor további erőfeszítésekre van 
szükség az újságírói minőség, tárgyilagosság és 
etika javítása, valamint a média függetlenségének 
és finanszírozásának biztosítása érdekében.

Ez volt a  február 16-án, az EGSZB székházában 
rendezett második EU–Grúzia civil társadalmi 
platform (CSP) egyik fő üzenete. A platform továbbá 
azt javasolta a  grúz kormánynak, hogy a  nemek 
közötti egyenlőség elvét általánosan érvényesítse 
a kormányzati cselekvési tervekben, és szilárdítsa 
meg azokat az erőfeszítéseit, amelyek a munkajog 
és a  nemzetközi munkaügyi normák teljes körű 
végrehajtásának biztosítására irányulnak.

A CSP képviselői értékelték az EU–Grúzia társulási 
megállapodás végrehajtásának jelenlegi helyzetét. 
Arra kérték a  grúz közigazgatási szerveket, 

hogy fokozzák belső együttműködésüket, az 
uniós tagállamokat pedig sürgették, hogy 
támogassák Grúziát köztisztviselői kommunikációs 
képességeinek fejlesztésében.

Archil Karaulashvili, Grúzia első helyettes 
államtitkára üdvözölte a Grúziában az elmúlt évben 
elért eredményeket, ugyanakkor megjegyezte, hogy 
a kormány „nem pihenhet, hiszen a korrupció sem 
alszik”.

„Ahogy a  múltban, Grúzia a  jövőben is kiváló 
együttműködési partner marad, és reméljük, hogy az 
emberek nemsokára megtapasztalhatják a társulási 
megállapodás kézzelfogható előnyeit” – jelentette 
ki Dirk Schübel, az Európai Külügyi Szolgálat 
munkatársa. A  tervek szerint az EU még ebben 
a hónapban megszünteti a vízumkötelezettséget 
a  biometrikus útlevéllel rendelkező grúz 
állampolgárok számára. (mm)� l
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 Az EGSZB info évente kilenc alkalommal, az EGSZB plenáris üléseinek alkalmából jelenik meg.

Az EGSZB info angol, francia és német nyelven nyomtatott formában ingyenesen beszerezhető az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság sajtószolgálatánál.
PDF-formátumban továbbá 23 nyelven elérhető az EGSZB honlapjáról:
URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
Az EGSZB info nem tekinthető az EGSZB munkájáról készült hivatalos összefoglalónak. Utóbbi az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában vagy az EGSZB egyéb kiadványaiban található meg.
A benne lévő anyagok más kiadványban való felhasználása – az EGSZB info forrásként való 
megnevezésével – engedélyezett (egy példány elküldendő a főszerkesztőnek).
Példányszám: 6500
A következő szám 2017 áprilisában jelenik meg.
100%-BAN ÚJRAHASZNOSÍTOTT PAPÍRRA NYOMTATVA.
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Új CESlink portál

A CESlink portál képviseli a gazdasági 
és szociális tanácsok (gszt-k) online közös-
ségét az EU-ban és az EGSZB-n belül.

A portál, amelyet az EGSZB működtet, 
egybegyűjti az EGSZB és a nemzeti gszt-k 
kezdeményezéseivel és rendezvényeivel 
kapcsolatos híreket. Tájékoztatást nyújt 

a gazdasági és szociális tanácsokról és 
ezek honlapjairól, beleértve elnökeik és 
főtitkáraik címjegyzékét is. A felhaszná-
lók a gazdasági és szociális tanácsok által 
kibocsátott dokumentumokat egy tema-
tikus adatbázis segítségével hívhatják le, 
amely biztosítja a részt vevő szervezetek 
által közétett vélemények, jelentések, 
állásfoglalások, tanulmányok, megálla-
podások, hírlevelek és egyéb hasznos 
dokumentumok elérhetőségét.

Az angol és francia nyelven hozzáférhető 
portál most már közös Twitter- és RSS-hír-
folyamokat is felkínál, megkönnyítve a 
legújabb fejlemények valós idejű, napra-
kész nyomon követését. (kf) 

http://www.eesc.europa.eu/ceslink/en; 
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/fr�l

EGSZB-S KIÁLLÍTÁS AZ AUTIZMUSRÓL

2017. április 3-án az autizmus 
ápril is  2-i  világnapja apropóján 
a  „Foglalkoztatás- és szociálpolitika, 
uniós polgárság” (SOC) szekció vitát 
rendez az autizmus témájában. A vitához 
kapcsolódóan az EGSZB fotókiállítást 
szervez, partnerségben az Autism 
Europe nevű szervezettel, amelynek 
fő célja, hogy érvényt szerezzen az 
autizmussal élők jogainak és segítse 
őket életminőségük javításában. 
A  kiállításon három fotóművész, az 
egyesült királyságbeli Graham Miller, 
a  lengyelországi Michał Awin és 
a luxemburgi Andre Weisgerber képei 
mellett fiatal skóciai autista művészek 
fotói is láthatóak lesznek.

A kiállítást 2017. április 21-ig lehet majd 
megtekinteni a  JDE épület 6. emeleti 
folyosóján. (jp)� l

Filmvetítés az EGSZB-nél: PASSAGE INTO HISTORY:  
A régi Nemea és a nemeai játékok

„… És akkor az alagút végén 
megpillantjuk, amire vártunk: a múltban 
találjuk magunkat. Egy nagyon személyes 

módon visszaforgattuk a  történelem 
kerekét, és kortól, nemzetiségtől, fajtól 
és bőrszíntől függetlenül belekerülünk 
valamibe, ami egyszerre szól az adott 
pillanatról és az örökkévalóságról.”

A Héraklész és az oroszlán történetében 
is megjelenő Nemea az olimpiához 
hasonló ,  szé les  körben ismert 
sportversenyek helyszíne volt. A  film 
egy elhagyott régészeti lelőhely, az 
elfeledett ókori játékok  – és Stephen 
Miller régész  – történetét mondja el. 
Dr. Miller szemével fedezhetjük fel az 
ókori görög atlétikának és vallásnak 
ezt a  lenyűgöző központját, látjuk, 
ahogy a világ minden részéről emberek 
gyülekeznek az újjáélesztett nemeai 
játékokra, és elkísérhetjük őket erre az 
egyedülálló utazásra a múltba.

A film 2017. március 29-én este 7 órakor 
lesz látható a 6. emeleti átriumban. A vetí-
tést vita követi majd Joanna Tachmintz-
isszel, a film társproducerével. (jp)� l

RÖVID HÍREKA nemzetközi kulturális 
kapcsolatokra vonatkozó stratégia
Az EGSZB „Különféle 
érdekcsoportok” csoportja

Az EGSZB jelenleg dolgozik egy véle-
ményen, melynek címe A nemzetközi 
kulturális kapcsolatokra vonatkozó 
európai uniós stratégia felé, előadója 
pedig a „Különféle érdekcsoportok” cso-
port elnöke, Luca Jahier.

A vélemény előkészítő munkájának 
részeként március 1-jén meghallgatást 
tartottunk, hogy megismerhessük a civil 
társadalom, a multilaterális szervezetek 
és a kultúra más szereplőinek nézeteit. 
A  meghallgatást Luca Jahier nyitotta 
meg Silvia Costa és Elmar Brok európai 
parlamenti képviselőkkel, az Európai Par-
lament hasonló című saját kezdeménye-
zésű jelentésének társelőadóival együtt.

Véleménytervezetében az EGSZB arra 
szólít fel, hogy „tegyünk még egy lépést 
előre: az »uniós stratégia felé« mutató 
szöveget kövesse egy világos stratégia és 
cselekvési terv elfogadása és azt követő 

megvalósítása”. A cselekvési tervnek négy 
strukturális igénynek kell megfelelnie:
�l egyértelmű uniós szintű kormányzást 

kell biztosítania,
�l tagállami szinten koordinációra és 

kiegészítő támogatás nyújtására kell 
törekednie,

�l egyértelművé kell tennie a pénzügyi 
szempontokat,

�l és elő kell mozdítania hálózatok 
kiépítését a  kulturális ágazat egy-
mással szoros kapcsolatban álló és 
egy virágzó kulturális civil társadal-
mat képviselő szereplői között.

A kultúra által a fenntarthatóság megva-
lósításában betöltött fontos szerep teljes 
mértékű elismerése érdekében az EGSZB 
sürgeti, hogy a  kultúrát nyilvánítsák 
a fenntartható fejlődés negyedik pilléré-
nek, amely azonos szinten van a gazda-
sági, társadalmi és környezeti pillérekkel.

Az EGSZB üdvözli, hogy a  kultúrát 
a béke és a stabilitás döntő fontosságú 
alapjának ismerik el, így tehát a kultúra 

kiemelt jelentőséggel bír az Európai Unió 
fő célja – „a béke, az [Unió által] vallott 
értékek és népei jólétének előmozdítása” 
szempontjából. Az EGSZB ezért vélemény-
tervezetével arra ösztönzi az Uniót, hogy 
Európa tapasztalataira építve vállalja fel 
globális vezető szerepét a béke megva-
lósítása, védelme és világszintű előmoz-
dítása terén.

A meghallgatáson képviseltette magát 
az Európa Tanács, az UNESCO brüsz-
szeli összekötő irodája, az Európai Unió 
nemzeti kulturális intézeteinek hálózata 
(EUNIC), a Régiók Bizottsága, az egyesült 
városok és helyi önkormányzatok kultu-
rális bizottsága, az Interarts Alapítvány, 
a  Culture Action Europe és a  Roberto 
Cimetta Alap. (cl)� l

A CETA valódi előnyeinek számbavétele:  
fontos szerep jut a vállalkozásoknak
Az EGSZB „Munkaadók” csoportja

Az Európai  Par lamentben az 
átfogó gazdasági és kereskedelmi 
megállapodásról (CETA) zajlott szavazás 
új fejezetet nyit Kanada és az EU 
kapcsolatainak történetében, szorosabbra 
fűzve a két térség közötti szálakat. Még 
mindig rögös út áll azonban előttünk, 
hiszen a  megállapodást valamennyi 
uniós tagállamnak ratifikálnia kell. 
A  CETA egy inkluzív növekedést 
biztosító, előremutató megállapodás, 
amely jelentős előnyöket hoz majd 
a  kkv-k számára. Az üzleti szférának 
komoly szerep jut majd a megállapodás 
népszerűsítésében és abban, hogy valós, 
életközeli példákat szolgáltasson annak 
előnyeire. Ez csak néhány példa a Kanada 
EU-hoz delegált nagykövetével, Daniel 
Costellóval a Munkaadók csoportjának 

ülése keretében szervezett 2017. január 
22-i vitán kifejtett álláspontok közül.

Ahogy Costello nagykövet rámuta-
tott, a CETA-nak stratégiai jelentősége 
van, hiszen lehetővé teszi számunkra, 
hogy magunk alakítsuk a  globalizált 
kereskedelem jövőjét, ahelyett hogy 
pusztán követnénk a mások által meg-
határozott trendeket. Megjegyezte, hogy 

a megállapodás ideiglenes alkalmazása 
várhatóan tavasszal kezdődik, így a szkep-
tikusok hamar láthatják majd az előnyeit. 
Egy közös tanulmány szerint a megállapo-
dás teljes hatálybalépése után a kétoldalú 
kereskedelem 23%-os növekedésére lehet 
számítani.

A vita során a  Munkaadók csoportjá-
nak tagjai számos kérdést vetettek fel 
a CETA-val és általában a szabad keres-
kedelemmel kapcsolatban. Jacek Kraw-
czyk, a Munkaadók csoportja és egyben 
az EGSZB „Transzatlanti kapcsolatok” 
nyomonkövetési bizottságának elnöke 
javasolta, hogy szervezzenek közös üzleti 
kerekasztalt a CETA kérdésében. „Bátran 
mondhatjuk, hogy globális kontextusban 
a CETA mint a nemzetközi kereskedelem 
általános javításának eszköze szinte már 
fogalommá vált” – jegyezte meg. (jl)� l

A 2017. évi nemzetközi nőnapra
Gabriele Bischoff, a Munkavállalók 
csoportjának elnöke

„A férfiak és a nők egyenlő díjazása az 
EU egyik kulcsfontosságú elve, melyet az 
1957-es Római Szerződés rögzített. Ami-
kor a Szerződés aláírásának 60. évfordu-
lóját ünnepeljük, azt is ünnepeljük, hogy 
mekkora előrelépésre került sor a nemek 
közötti egyenlőség terén: anyasági jogok, 
valamint egyenlő bánásmód a  munká-
hoz való hozzáférés, az oktatás, a karrier 
és a munkakörülmények terén. Mára már 
minden eddiginél nagyobb a nők száma 
a munkaerőpiacon és döntéshozói szere-
pekben. A válság azonban megmutatta, 
hogy ezeket az előrelépéseket soha nem 
szabad magától értetődőnek vennünk. 
A válság következtében bevezetett megszo-
rító intézkedések aláásták a nemek közötti 

egyenlőséget és a női jogokat. Ez gyakran 
a legszegényebb és a leginkább kiszolgálta-
tott helyzetben lévő nőket érintette a legsú-
lyosabban. Az egyedülálló anyák azok közé 
tartoznak, akiket a  leginkább fenyeget 
a szegénység és a társadalmi kirekesztés 
veszélye. A  nemek közötti egyenlőségre 

nem csak jobb időkben kell figyelmet fordí-
tanunk – vitathatatlanul még fontosabb ez 
akkor, amikor társadalmainkra nagy nyo-
más nehezedik. A nemek közötti bérszaka-
dék még mindig jelentős, 60 évvel azután, 
hogy az egyenlő díjazás elvét rögzítették 
a Szerződésben. A különbség megszünte-
tésének továbbra is előkelő helyen kell sze-
repelnie a napirenden. Európa csak akkor 
virágozhat, ha minden tehetséget elismer és 
támogat. Az európai munkavállalók bérét 
emelni kell, és megújult erővel kell küzde-
nünk azért, hogy a nők is megkapják az őket 
megillető bért.”

Az alábbi linkre kattintva további informá-
ciókat talál a Munkavállalók csoportjának 
nőnappal kapcsolatos kezdeményezésé-
ről: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.group-2-news.41724� l
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