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I. Bevezető
A tevékenység célja, célcsoportja, rövid ismertetése
A szakmai tanulmányút célja az Európai Unió foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi
szervezeteinek, tevékenységüknek és aktuális feladatainak megismerése, tanulmányozása,
a tanulmányút tapasztalatainak átadása a SZEF tagságának.
2011. jelentős éve lesz Magyarországnak, mint az Európai Unió soros elnökségét adó
tagországának. Minden tagország számára ”presztízskérdés”, hogy az elnöksége alatt az EU
jelentős kérdéseket oldhasson meg, a folyamatban lévő ügyekből sikeresen zárhasson le
néhányat, illetve az elnökségi feladatokat ellátó apparátus munkája kifogástalanul
működjön. 2010 őszén Magyarország a felkészülés finisébe érkezett.
Az EUROPA 2020 Stratégia, illetve a legnagyobb európai szintű érdekképviseleti szervezet,
az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) is célul tűzte ki az európai és a nemzeti szintű
szociális párbeszéd fejlesztését, az európai törvényalkotásra gyakorolt hatásának
növelését.
A SZEF és tagszervezetei több éve felismerték, hogy sikeres működésükhöz, a
munkavállalói érdekek hatékony képviseletéhez, a tárgyalásokon szakmailag megalapozott
hozzászólásaikhoz elengedhetetlen a folyamatos képzés, továbbképzés illetve a munkaügy
területén jelentőséggel bíró európai és hazai szervezetek megismerése, tanulmányozása.
A SZEF, mint az egész ország területén szerveződő közszolgálati ágazati szakszervezetek
szövetsége, az országos, a regionális, és a megyei települési szintű szociális párbeszéd
fórumoknak aktív, reprezentatív résztvevője. Ahhoz, hogy az Európai Unió és hazai
stratégiai célok, irányelvek a mindennapok tevékenységébe beépüljenek, szükségesnek
tartottuk a célcsoport brüsszeli tanulmányútjának megszervezését.2010. szeptember 5-9.
között..
A tanulmányút résztvevőit a SZEF országos, regionális, illetve megyei szintű
érdekegyeztetésben résztvevő, ebben a kérdéskörben tevékenykedő szakértői alkották.
A tanulmányúton résztvevők
- 20 (a fővárosi képviselettel együttesen) megyét,
- 7 régiót,
- 4 közszolgálati szakmai ágazatot,
- 14 közszolgálatban működő, ágazati szakmai szakszervezetet,
- mintegy 190.000 szakszervezeti tagot, és
- több mint 400.000 közszolgálati munkavállalót képviseltek a
közszolgálat számos területéről.
A résztvevői kör fenti összetétele garantálja az információk minél szélesebb körű és
gyorsabb áramlását, az alapszervezetekhez és a munkavállalókhoz történő eljutását.
Az elmúlt évek tapasztalatai mutatják, hogy a SZEF által szervezett szakmai tanulmányutak
eredményességéhez nagyban hozzájárult, a résztvevők összetételének széles köre.
Az öt napos szakmai tanulmányúton, információkat gyűjtöttünk az alábbi témakörökben:
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− A közszolgáltatások fontossága az EU-ban, azaz a közszolgálat, mint egy szociális
„párna” külső sokk esetén, és mint a növekvő egyenlőtlenségek elleni küzdelem
elengedhetetlen eleme

− Európa 2020 - a Fenntartható Fejlődési Stratégia legfőbb prioritásai
− Általános kereteket Európának: egy fenntartható és szociálisan igazságos modell a
fejlődésért

− Társadalmi kohézió a szegénység csökkentéséért (a szegénység és a társadalmi
kirekesztés elleni küzdelem a fő témája a 2010-es Európai Évnek)

− A tisztességes munka és az alapvető ILO iránymutatások tiszteletben tartása az
Európai Unió politikáiban

− „Zöld munkahelyek” teremtése a tradicionális szektorokban (környezetvédelmi
kérdések az éghajlatváltozás elleni küzdelemben)

− A Lisszaboni Foglalkoztatási és Növekedési Stratégiában elfogadott „Jobb
Szabályozás” dosszié célkitűzései
A fenti témákban tájékoztatást kaptunk

− a Magyar Köztársaság Állandó Képviseleténél
− az Európai Bizottságnál
− a Független Szakszervezetek Európai Szövetségénél (CESI)
− a Régiók Bizottságánál
− az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnál (EESC)
− az Európai Szakszervezeti Szövetségben (ETUC)
− az ETUI-ban, az Európai Szakszervezeti Szövetség Kutató Intézetében.
Célunk volt továbbá, hogy a szakmai tanulmányút során szerzett tapasztalatokról, az ott
szerzett információkból készített jelen összefoglaló tanulmányt eljuttattassuk a SZEF
minden tagszakszervezetéhez, illetve a tanulmányútról készült beszámolót - tervezetten
2011-ben megrendezésre kerülő – a SZEF Akadémia keretében több alkalommal szakmai
előadásokban felhasználjuk.
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II. Szakmai program

Dátum és Időpont

Téma

Vasárnap

Érkezés Budapestről, szállás elfoglalása, a szakmai program
ismertetése, megegyezés a programfelelősökről és azok
feladatairól

Szeptember 5.
17:00h

Programvezető

Hétfő
Találkozás Andor László magyar EU
biztossal és kabinetjének tagjaival

Horváth Sándorné

14:30 – 17:00h

Látogatás az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottságba

Szilágyi Róza

17:00 – 18:00h

Látogatás a Nyugat-Dunántúli Régió
brüsszeli kirendeltségére

Szeptember 6.
11:00 – 12:00h

Kedd

Ducsay Lajosné

Gubola Istvánné
Leiner Imre

Látogatás a brüsszeli Magyar Állandó
Képviseletre

Timkó József

Látogatás a Független Szakszervezetek
Európai Szövetségébe (CESI)

Boros Péterné

Látogatás az Európai Szakszervezeti
Szövetségbe (ETUC)

Udvardy Béla

11:00 – 12:30h

Találkozás az Európai Szakszervezeti
Kutató Intézet munkatársaival

Vizl Péterné

14:00 – 16:00h

Látogatás az Európai Bizottság
Foglalkoztatási és Szociális
Főigazgatóságára

Szeptember 7.
10:15 – 12:00h
14:00 – 16:00h

Szerda
Szeptember 8.
09:30 – 11:00h
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Tiba József

Dr. Sárfi Ildikó

Szabó Gáborné

Szigethy Mariann
Fülöpné Szűcs Mária

Csütörtök
Szeptember 9.

Látogatás a Régiók Bizottságába

10:00 – 12:00h
14:30h

Indulás a szállodából, hazautazás Budapestre
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Majoros András

III. Szakmai beszámolók
A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépése óta több változás történt az
Európai Unió szervezetében, működési mechanizmusában. A jobb eligazodást szolgálta,
hogy tisztáztuk az EU intézményeinek feladatát és szerepét.
Az Európai Tanács meghatározza az Európai Unió tevékenységének általános politikai
irányvonalát és prioritásait. Hivatalos státusszal az 1992. évi Maastrichti Szerződés óta
rendelkezik, feladata, hogy lendületet adjon az Unió fejlődésének és általános politikai
iránymutatást nyújtson. A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépése óta az
Unió hét intézményének egyike. Az Európai Tanács a tagállamok állam-, illetve
kormányfőiből, valamint saját elnökéből és a Bizottság elnökéből áll. Munkájában részt
vesz az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Elnöke Herman Van Rompuy.
Az Európai Parlamentben 736 képviselő képviseli közvetlenül az európai polgárokat, akiket
az EU polgárai ötévente közvetlen szavazással választják. A képviselők pártokat
képviselnek és ennek alapján frakciókat alkotnak. A Parlament aktív szerepet játszik a
polgárok mindennapjait befolyásoló jogszabályok kidolgozásában. A Parlament a
Tanáccsal együtt hatáskörrel rendelkezik az Európai Unió éves költségvetése fölött is. A
Parlament elnöke Jerzy Buzek.
Az Európai Unió Tanácsa keretében üléseznek a tagállamok miniszterei. A napirenden
szereplő tárgykörök szerint minden országot az érintett területért felelős miniszter képvisel
(külügy, pénzügy, szociális ügyek, közlekedés, mezőgazdaság stb.). A Tanács elnökségét a
tagállamok hat hónapos időszakokban, felváltva töltik be. Az Európai Unió Tanácsa
jogalkotási jogkörrel rendelkezik, amelyet általában az együttdöntési eljárásban a
Parlamenttel közösen gyakorol. A Tanács biztosítja a tagállamok általános
gazdaságpolitikájának összehangolását, meghatározza és végrehajtja a közös kül - és
biztonságpolitikát, nemzetközi megállapodásokat köt. A Tanács és az Európai Parlament
együtt alkotják a Közösség költségvetését elfogadó költségvetési hatóságot.
Jelenleg Belgium a soros elnök, 2011. január 1-től Magyarország lesz az Európai Unió
Tanácsának elnöke, fél évig.
Az Európai Bizottság az EU végrehajtó szerve. A Bizottság dolgozza ki az új uniós
jogszabályok tervezetét, és végzi az uniós szakpolitikák végrehajtásával, valamint az uniós
költségvetés kezelésével járó napi teendőket. Az EU egészének érdekeit képviselő
intézményként a Bizottság gondoskodik arról, hogy minden tagállam betartsa az európai
uniós szerződésekből és jogszabályokból fakadó kötelezettségeit. A Bizottságot a kijelölt
biztosok testülete és az EU közszolgálata alkotja. Az Európai Bizottság elnöke Jose Manule
Barosso.
1.
Cím:

Találkozás Andor Lászlóval, az Európai Bizottság Foglalkoztatás,
Szociális ügyek és Társadalmi összetartozás magyar biztosával és
kabinetjének tagjaival

Előadó:

Andor László, EU biztos
Hegyi Gyula, a biztosi kabinet tagja
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Az Európai Bizottság Berlaymont palotájában Hegyi Gyula – a magyar biztos kabinetjének
tagja – fogadta a csoportot. Hegyi úr ismertette a 8 fős biztosi kabinet és a mintegy 850 főt
alkalmazó Foglalkoztatás, Szociális ügyek és Társadalmi Összetartozás Főigazgatóság
munkásságát.
Az Európai Bizottság az Európai Unió (EU) végrehajtó szerve. Az Európai Parlament és az Európai Unió
Tanácsa mellett egyike az EU három fő kormányzati intézményének. A Bizottságnak annyi tagja van,
ahány tagországa van az Uniónak, minden tagállam egy biztost küld a testületbe. A Bizottság munkáját
több ezer fős adminisztratív csapat segíti. Minden biztosnak van egy különálló szakterülete, amelyen ő a
felelős a közösségi politikáért.
Az Európai Unió Tanácsától eltérően a Bizottság tagjai függetlenek a tagállamoktól. Nem vehetik
figyelembe az őket küldő ország kormányának utasításait, az EU összes állampolgárának az érdekeit
kell képviselniük.. A Bizottság hetente egyszer, rendszerint szerdán ülésezik Brüsszelben.
Az Európai Bizottság négy fő feladata:
1. törvényjavaslatok kezdeményezése;
2. az Unió politikájának és költségvetésének kidolgozása és végrehajtásának figyelemmel kísérése;
3. az Európai jog érvényesítése (az Európai Bírósággal közösen);
4. az EU képviselete a nemzetközi színen, például tárgyalások folytatása és megállapodások kötése az
Unió és más országok között.

Hegyi úr felhívta figyelmünket a tanácsteremben megtekinthető fotókiállításra, amely a
romák felzárkóztatásának szükségességére hívta fel a figyelmet, ami egy aktuális és fontos
téma az EU-ban. Ezek után elmondta, hogy Andor úr a velünk való találkozás után
Strasbourgba utazik, ahol Barosso úr értékeli az Európai Unió elmúlt egy évét.
Andor László először rövid tájékoztatást adott a Bizottság aktuális témáiról, majd
beszélgetést javasolt a bennünket érdeklő kérdésekről. Elmondta, szívesen és sokszor
találkozik civil szervezetekkel, mert így lehetősége van közvetlenül is beszélgetni az
érdeklődésre számot tartó kérdésekről. Biztos úr munkájának középpontjában a
foglalkoztatás áll. Ennek érdekében a tagállamokkal, a munkavállalókkal és az üzleti élet
képviselőivel szoros együttműködésben megoldást keresnek a munkanélküliség
problémájára, a munkanélküliek újbóli elhelyezkedésére, valamint a további
elszegényedés és a társadalmi kirekesztődés erősödésének megelőzésére.
A megújult Európai Bizottság új célokat jelölt ki. Ki kell használni, hogy a Lisszaboni
Szerződés nagy hangsúlyt fektet a társadalmi kérdésekre: az új „szociális záradék” azt
jelenti, hogy ezeket figyelembe kell venni a szakpolitikák kidolgozása és végrehajtása
során. Az új jogi státusszal felruházott alapjogi charta megfelelőbb védelmet fog nyújtani
az állampolgároknak, és fontos előrelépés a munkavállalók nagyobb védelme felé. A
pénzügyi válság próbatételt jelent az európai társadalmi kohézió számára. A jelenlegi
gazdasági és társadalmi változások ugyanakkor esélyt adnak arra, hogy a foglalkoztatási és
szociális politika az új „Európa 2020” stratégia erős pillére legyen
Biztos úr említette, hogy látogatásunkat megelőzően találkozott az európai
szakszervezetek vezetőivel, akikkel eszmét cseréltek a szakképzés új rendszeréről, a
szociális párbeszéd működéséről, az élethosszig tartó tanulásról. A szociális párbeszédnek
nagy súlya van a háromoldalú tárgyalásoknál, vagy közvetlenül a nagy európai
konföderációkkal tárgyalások során. A legjelentősebb esemény a márciusi háromoldalú
találkozás volt. Ezen a belga és a trió elnökség három miniszterelnöke is jelen volt.
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Beszélt az Európát sújtó pénzügyi és gazdasági válságról, elmondta, hogy az aktuális
spanyol – belga - magyar elnökség tagállamai már megvitatták ezt a kérdést Májusban a
görög helyzet miatt – amely erősen megingatta a bizalmat és különféle reakciókat váltott
ki a tagállamokból – rendkívüli háromoldalú találkozóra is sor került, ahol a válságból való
kilábalás eszközeit és lehetőségeit beszélték meg.
Azóta a makrogazdaság helyzete valamelyest javult, Andor úr véleménye szerint nem lesz
szükség hirtelen kiigazító lépésekre. Az elkövetkező évek legnagyobb feladatának az egyes
államok által a válság enyhítésére felvett hitelek visszafizetését tartja, valamint a
tagországok gazdaságának rendbetételét. Fontos, hogy ne nőjön a munkanélküliség, ne
emelkedjen a közszféra finanszírozása. E tény továbbra is meghatározója a
költségvetéseknek, ezért sajnos további megszorítások is várhatók.
Magyarország viszonylag kedvező helyzetben van mivel mi nagy önfegyelemmel nem
engedtük el annyira a deficitet, kifelé jövünk a gödörből, el kellett ugyan szenvednünk
számos kedvezőtlen intézkedést, de ezek nem voltak olyan súlyosak, mint a román
megszorítások, vagy amilyenek még a görögökre várnak.
Biztos úr kiemelte a szociális párbeszéd folytatásának, a szociális partnerekkel folyó
párbeszéd felfrissítésének és elmélyítésének szükségességét. A Lisszaboni Szerződés az
Európai Unió egésze számára célkitűzésként határozta meg a szociális párbeszédet, annak
szavatolására, hogy a gazdasági szerkezetátalakítás és a megújulás társadalmi
szempontból felelős módon menjen végbe.
Egyeztetnek a nagy munkavállalói szövetségekkel, ágazatokkal is.
Emellett problémát jelent a kelet-nyugati szakadék is. A munkaerő szabad áramlása, a
migráció elé akadályokat gördítenek, a munkavállalókon belül sincs ebben a témában
egyetértés, ha ez továbbra is fennáll, akkor a témában a biztos úrnak kell döntenie.
A Biztos úr előadását követően a bennünket érdeklő kérdésekre válaszolt, majd
kabinetjének tagja Hegyi Gyula adott tájékoztatást mindennapi munkájukról, hogyan
segítik biztos úr munkáját, hogyan készítik elő a Bizottság elé kerülő foglalkoztatási,
szociális témájú jogszabálytervezeteket.
Fehér József a delegáció vezetője megköszönte Biztos úrnak, hogy fogadta a csoportot és
kiemelte, hogy a tanulmányút legfontosabb eseményének tartja a találkozót. Elmondta,
hogy a szociális párbeszéd európai gyakorlata minta nekünk. Kérdése: milyen intelmei,
elvárásai vannak ezzel kapcsolatban biztos úrnak? A válaszában biztos úr elmondta, hogy
van Eu-s jogszabály is, de sok témában ajánlásokat adnak. A foglalkoztatáspolitika például
nemzeti szabályozás alá tartozik. A szociális párbeszédet is nemzeti szinten szabályozzák a
tagállamok, de van egy-két eleme, amely EU-s szabályozású. A munkaügyi
egészségvédelmet EU-s szinten szabályozzák, hasonlóan a munkavédelmet és a
munkahelyek biztonságát. Ezt folyamatosan karbantartják a változások, a technikai fejlődés
figyelembe vételével. Viszont a bérszínvonalat a szociális párbeszéd keretében országos
szinten kell meghatározni, ebbe nincs beleszólásuk, a munkavállalók és a munkaadók
megállapodásán múlik. A kollektív alku, vagy állami szabályozás (pl. minimálbér)
országonként eltérő. Van, ahol teljes flexibilitás van pl. Angliában. Általában a szociális
párbeszéd EU modelljének a Rajnai modellt tekintik. Ezt alkalmazzák Ausztriában,
Franciaországban, Olaszországban, Belgiumban és a skandináv országokban. Ebben a
modellben a munkahelyi, az ágazati és az országos szintű szociális párbeszédnek is fontos
szerepe van.
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Horváth Sándorné kérdésére – hogy a munkavállalói szervezetekkel való egyeztetés milyen
hatással van a tagállamok kormányára – azt felelte, attól függően, hogy keleti vagy nyugati
országról van-e szó, eltérő módon reagálnak. Példának említette a munkaerő szabad
áramlásával kapcsolatos EU-s irányelvet, ahol szintén minden ország más-és más feladatot
tart fontosnak, van aki a szociális ellátást, van aki a kollektív szerződések érvényességét.
A nyugati országok belátták, a keleti országokból jövő munkások bérkérdését rendezni kell,
mert ha nem, ez előbb- vagy utóbb sztrájkhoz vezet, ami senkinek sem jó. A tagállamok e
kérdésben eddig önállóan döntöttek, de most készül egy meglehetősen kemény EU-s jogi
szabályozás, amely a munkaidőről, a munkahelyek biztonságáról, az egészségügyben
dolgozók munkakörülményeiről rendelkezik. Elmondta azt is, vannak kötelező szabályok és
vannak EU ajánlások, amit be kell tartaniuk a tagországoknak, de például a bérek
meghatározása tagállami kompetencia.
Megemlítette azt is, ajánlás tettek a tagállamoknak a Rajnai modell tanulmányozására,
amely nagy hangsúlyt fektet a szociális párbeszéd intézményének alkalmazására a
munkavállalókat érintő kérdések megoldásában.
Kérdés hangzott el a nyugdíjkorhatár felemelésével kapcsolatban is (70 év). Andor Úr
véleménye az volt, a jelenlegi rendszer nem fenntartható, mert az elöregedő Európa
anyagi forrásai nem elegendőek a jelenlegi rendszer fenntartására, a felosztó-kirovó
rendszer fenntartása elszegényedéshez vezet. Dilemmában vannak a tagországok: egyre
kevesebb nyugdíjat fizetnek, vagy kitolják a nyugdíjkorhatárt, vagy a demográfiai
folyamatokat befolyásolják, vagy erősítik a migránsok bevonását.
Példaként említette a francia példát, ahol nagy ellenállásba ütközik a 60 éves korhatár 62
évre emelése. A lépés a demográfiai folyamatok és a magas munkanélküliség kényszerére
reagált, a lakosság mégis elutasítja. A problémakezelés belügy, ebbe az EU nem szól bele.
A jelenleg e témában készülő EU Bizottság által kiadott zöld könyv a közös gondolkodást
segíti, ami nem említ egységes korhatárt. A zöld könyv véleményezése novemberben
zárul. Ezt követően konzultációt szerveznek, majd ajánlást készítenek.
Kérdésként vettették fel, hogy van-e az EU-nak szakképzési irányelve. Biztos úr elmondta,
hogy ez az egyik zászlóshajós kezdeményezése jelenleg az EU Bizottságnak. A
versenyképesség növelésére a Lisszaboni Stratégiát dolgozták ki, ebben foglalkoztak a
szakképzés fontosságával is, de a gazdasági helyzet jelentősen megváltozott, ami
befolyásolta ezt a kérdést is. Az EU2020 stratégiát (ami a Lisszaboni Stratégia folytatásaként
készült) 2010 májusában fogadták el, amelynek célja a versenyképesség javítása, az
intelligens, fenntartható és befogadó növekedés. Az intelligens növekedés a tudásbővítést
és a szakképzés fejlesztését foglalja magába, amit évről évre ellenőrizni fog az EU, hogyan
valósulnak meg a tagországok vállalásai a témában. Az EU2020 az Andor kabinet
vonatkozásában 3 kiemelt témát fogalmaz meg. 1/ A képzésre, a munkaerő piaci
rugalmasságra vonatkozóan. Erre novemberben jelenik meg ajánlás. 2/ a szegénység elleni
küzdelem EU szintű tevékenységeire a következőket fogalmazza meg: legalább 20 millióval
kevesebb szegély legyen EU tagállamaiban, 10%-os átlagos munkanélküliséget EU szinten.
A jelenlegi válsághelyzetben, és a működő szociális rendszerekre nehezedő nyomás miatt
ez nagyon nehezen teljesíthető cél. 3/ az ifjúsági mobilitás a munkaerőpiacon és a
tanulásban – erre szeptember közepén készül el ajánlás. A három témában a szociális
partnereknek is szerepük van, a kidolgozásban és a végrehajtásban is. A képzés által nem
lehet a teljes munkanélküliséget felszámolni. Strukturális munkanélküliség van, nem elég
mobil a munkaerő, nem jó a szakképzettsége. Ezeken lehet segíteni, ezzel minden ötödik
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munkavállalóhoz el lehet jutni, de a többieken is segíteni kell, amihez már más eszközök
kellenek.
A válság vége felé tartunk, de a munkanélküliség még mindig nem csökken,
Spanyolországban 20%-os, Ausztriában 4%, nálunk 10%. Nálunk azért volt alacsonyabb a
munkanélküliségi ráta, mert nagyon sok az inaktív, Málta után mi vagyunk EU szinten a
legrosszabb helyzetben.
Szilágyi Róza: A Magyarországi munkavállaló egyre messzebbre kerül az EU átlagtól, a
munkanap nálunk 10-12 óra, hogy tud részt venni akkor a LLL-ben? Nem tudjuk, hányan
hagyják el az országot és vállalnak másutt munkát? Ausztriában átfogó kollektív
szerződések vannak – messze vagyunk nagyon az EU gyakorlattól. A LLL nagyon helyes, de
nincsenek meg ehhez nálunk a normális feltételek.
Timkó József: lehet-e a szociális partnerség minőségét monitorozni? Végleges-e a
magánnyugdíj pénztárakkal kapcsolatos EU döntés?
A válasz: a magánnyugdíj pénztáraknál elszámolási vita van, nincs végleges álláspont, a
témával EU Bizottságban Ollie Raine biztos foglalkozik. Mi lehet a megoldás? Be lehet
számítani a deficitbe, de ha nem akkor a magánosításban lehetne a megoldás. Elég nagy a
tét, intenzív vita és egyeztetés folyik, pár héten belül el fog dőlni, több biztos dolgozik
rajta.
A szociális partnerség nemzeti minőségének monitoringjét lehetne erősíteni, de ez nem
most napirenden lévő téma.
Boros Péterné: hathatna-e az EU a szociális párbeszéd hazai működésére, mert a
foglalkoztatási helyzet kiszolgáltatottsága miatt a sztrájk nem használható
nyomásgyakorlási eszközként?
Válasz: Nemcsak a bérek rendezésében, a munkahelyi dolgokban játsszon szerepet a
szakszervezet, hanem abban is, hogy helyi szinten is tudnak-e foglalkoztatást biztosítani,
ebbe kellene beleszólniuk.
Udvardy Béla: miért sztrájkkal kellene kikényszeríteni a szociális partnerség működését?
Timkó József: A Munkaügyi Tanácsok ma már az FLT-ben is csak díszként szerepelnek?!
Biztos úr válaszában elmondta, hogy 98 után fordulat következett be a szociális
párbeszédben, de a problémák újra felvetődtek. Ma hogyan lehetne a lefelé menő spirálból
felfelé haladást elérni. Az EU-ból jó példákat kellene összegyűjteni és ezt a jó példát kellene
követni. Ehhez tudnak majd segítséget adni, de nagyon fontos a szakszervezetek részéről a
szervezettség erősítése.
Fehér József: bízunk benne, hogy a magyar elnökség idején előtérbe kerülhet ez a
kérdéscsoport. Olyan szakszervezeti kezdeményezést kell indítani, ami felhívja ezekre a
problémákra és megoldásukra a figyelmet.
Hegyi Gyula elmondta, hogy a 2012 az Aktív idősödés európai éve lesz, a cél a
munkavállalók munkaerőpiacon tartása. Ne felejtsük el, hogy nálunk a nyugdíjba vonulás 5
évvel korábban van, mint az EU átlag.
Befejezésképpen elmondta, 2011-ben a magyar elnökség alatt hét fontos témát
tárgyalnak, amelyből kettőt Magyarország javasolt.
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2.
Cím:

Látogatás az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságba

Előadó:

Krasznai Zoltán, főtitkári kabinet munkatársa
Anna Maria Darmanin, II. csoport alelnöke
Nemeskériné Koller Erika, SZEF képviselő

A Római Szerződés értelmében 1957-ben létrehozott Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)
egy olyan tanácsadó testület, amely a munkavállalókat, a szakszervezeteket, a gazdálkodókat, a
fogyasztókat és egyéb érdekvédelmi csoportokat képviseli. Ők együtt alkotják az ún. szervezett civil
társadalmat. Az EGSZB az ő érdekeiket képviseli és védi a Bizottsággal, a Tanáccsal és az Európai
Parlamenttel folytatott politikai eszmecserékben.
Az EGSZB tehát egyfajta híd az Unió és annak polgárai között, miközben egy sokkal együttműködőbb,
mindenkit bevonó, s így demokratikusabb európai társadalmat igyekszik előmozdítani.
Az EGSZB az Unió döntéshozatali folyamatának szerves része: minden gazdasági és szociális döntés
meghozatala előtt ki kell kérni véleményét. Saját kezdeményezésére vagy egy másik uniós intézmény
kérésére más kérdéseket is véleményezhet.
Az EGSZB 334 főből áll. Az egyes tagállamok képviseletét ellátó tagok száma nagy vonalakban tükrözi a
kérdéses ország lakosainak számát. A tagok száma tagállami bontásban a következőképpen alakul:
Németország, Franciaország, Olaszország és az Egyesült Királyság: 24
Lengyelország és Spanyolország: 21
Románia: 15
Belgium, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Görögország, Magyarország, Hollandia, Ausztria, Portugália és
Svédország: 12
Dánia, Írország, Litvánia, Szlovákia és Finnország: 9
Észtország, Lettország és Szlovénia: 7
Ciprus és Luxemburg: 6
Málta: 5
A tagokat az uniós tagállamok kormányai jelölik, de attól politikailag teljesen függetlenül dolgoznak.
Mandátumuk négy évre szól, és megújítható.
A Bizottság a Plenáris Gyűlésen ül össze, és értekezleteit a hat albizottság – más néven a szekció – készíti
elő. Mindegyik albizottság speciális területért felelős. Két éves mandátumra választják meg az Elnököt
és a két Alelnököt.
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság három fő feladata:
•

a Tanács, a Bizottság és az Európai Parlament tanácsadó testületeként tanácsokkal szolgál
ezeknek az intézményeknek akár felkérésre, akár saját kezdeményezésre;

•

a civil társadalom ösztönzése az uniós politikában való aktívabb részvételre;

•

a civil társadalmak szerepének támogatása az Unión kívüli országokban és a tanácsadó
struktúrák felállításának elősegítése.

Az EGSZB főként saját hazájukban tevékenykedő tagjai három érdekcsoportot alkotnak, melyek a
munkáltatókat, a munkavállalókat, valamint számos gazdasági és szociális érdeket képviselnek. A
munkáltatók csoportjának tagjai között képviselteti magát az ipar magán- és közszférája, a kis- és
középvállalkozások, kereskedelmi kamarák, nagy- és kiskereskedők, bankok és biztosítók, szállítási és
mezőgazdasági szereplők. A munkavállalók csoportjában az alkalmazottak valamennyi kategóriája
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képviselteti magát a kétkezi munkástól a felső vezetőkig. Tagjai az országos szakszervezetek soraiból
kerülnek ki. A harmadik csoport öleli fel a legszélesebb érdekeket: nem kormányzati szervezetek (NGO),
kisvállalkozások, kisiparosok, termelőszövetkezetek, nonprofit szervezetek, fogyasztói és
környezetvédelmi szervezetek, tudományos és akadémiai közösségek, valamint a családok, a nők és a
fogyatékosok stb. érdekeit képviselő egyesületek.
Honlap: http://eesc.europa.eu

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban tett látogatás során Krasznai Zoltán, a
főtitkári kabinet munkatársa (költségvetési, logisztikai, fordítási referens) tartott általános
tájékoztatót.
Az EGSZB döntéshozó szervei a Közgyűlés, az Elnöki Testület, az Elnökség. Ezen kívül 6
szakosított szekció készíti elő a döntéseket:
•

egységes piac, termelés és fogyasztás szekció (INT)

•

közlekedés, energia, infrastruktúra és az információs társadalom szekció (TEN)

•

mezőgazdaság, vidékfejlesztés és környezetvédelem szekció (NAT)

•

gazdasági és monetáris unió, gazdasági és szociális kohézió gazdasági és társadalmi
szekció (ECO)

•

foglalkoztatás, szociális ügyek és állampolgárság szekció (SOC)

•

külkapcsolatok szekció (REX)

EGSZB apparátusában 700 fő dolgozik.
Az adminisztráció nyelve az angol és a francia, mintegy 350 fordító dolgozik itt, 20
hivatalos nyelvre fordítják le az anyagokat. Éves szinten kb. 200 vélemény kerül
kidolgozásra. Vannak ún. kötelezően megválaszolandó kérdések, az EP, EB, ill. a Tanácsa
részére, valamint ún. feltáró vélemények a féléves soros elnökségek részére. ( Sajnos a
magyar elnökségtől mindeddig nem érkezett ilyen irányú felkérés.)
Itt is szóba került az „EURÓPA 2020” – az EU új stratégiája, amely a Lisszaboni stratégia
átalakítása, továbbfejlesztése. Ez minden EU intézményben kiemelt hangsúlyt kap.
Az EGSZB célja az is, hogy elősegítse a civil párbeszédet. Nem hivatalos diplomáciai
szinten információkat gyűjt az EU kívüli világban is. /Afrika-India-Kína/
Az EGSZB értékei:
- Szakértői bázisuk,
-„Dinamikus kompromisszum készsége”
- Összekötő szerepe a civiltársadalom és EU-s intézmények között,
- Valódi befolyásolási tényező az EU jogalkotási folyamatában.
Az EGSZB tevékenységének fő mozgatórugója a részvételi demokrácia gyakorlása.
Véletlenül sem akar versenyezni az EU Bizottsággal.
AZ EGSZB-nek kezdeményezési jogköre van, valamint feltáró véleményeket alakít ki (pl.:
Elnökségek idejére), elősegíti a civiltársadalommal folytatott párbeszédet.
Évente 9 plenáris ülése van a Bizottságnak. A 6 szekció általában havonta összeül, a
tanulmányozó csoport 1-3 alkalommal tanácskozik évente. Együttdöntési eljárás szerint
működnek.
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Az EGSZB előtt álló kihívások:
- A konzultatív szerep erősítése az EU Parlamenttel, a Tanáccsal és az EU Bizottsággal.
- a civil társadalom minél hitelesebb képviselete!
- Jelenlétének megerősítése az Európa jövőjével kapcsolatos vitákban.
- lobbi tevékenység, személyes kapcsolatok kiépítése
- a szakértői bázis közvetlen kapcsolatának erősítése a helyi társadalommal,
- konszenzus keresés fejlesztése (dinamikus kompromisszum),
- összekötő szerep erősítése a civil társadalom és az EU intézmények között,
- valódi befolyásoló tényezővé erősödés az EU jogalkotásában.
Krasznai úr tájékoztatóját követően az II. számú csoport máltai származású októbertől
hivatalba lépő alelnökével, Anna Maria Darmaninnal találkozott a csoport, aki az EGBSZszel kapcsolatos aktualitásokról beszélt, mint pl. a flexicurity, a szociális problémák
megoldása a válság közben, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás, kkv-k támogatása.
A 2. csoport felépítésének ismertetésével kezdte tájékoztatóját. Itt is októberben kerül sor a
mandátumok megújítására. Egy elnök és 7 alelnök van, akik 1-1 szekciót visznek, az itt
felmerülő problémákat továbbítják az elnökség felé. A Plenáris ülések előtt a szekciók
vitatják meg az ülésre kerülő dokumentumokat.
Véleménye szerint a munkavállalói csoport a legegységesebb. Plenáris ülések előtt
megvitatják, hogy milyen álláspontot fognak képviselni. Havi rendszerességgel meghívják
üléseikre az EU biztosokat is, ugyanakkor különböző konferenciákra is eljárnak,
tapasztalatgyűjtés és kapcsolatépítés céljából.
Jelenleg a szociális ügyek, a szegénység kezelése speciális fókuszban, a legnagyobb vita a
flexicurityről volt. Állandóan napirenden tévő téma, hogyan lehet a foglalkoztatást
bővíteni a kormányzati megszorítások közepette. A „jó kormányzás” elérése is fontos téma
– milyenek legyenek a közérdekű szolgáltatások válság idején. Hogyan lehet a
foglalkoztatást
biztosító
kkv-kat
támogatni
a
válság
időszakában.
Napjainkban a Szociális Modellre koncentrálnak, üléseikre meghívják az EU biztosokat,
hogy képviselni tudják az EGSZB véleményét az EU Bizottságban.
Az EGSZB-ben az elnököt októberig a II-es csoport adja, javaslatot fogalmaztak meg a
szegénység felszámolására, milyen megoldásokat kellene keresnie az EU Bizottságnak
ebben a témában. A részvételi demokrácia alapelvét követték, illetve követik a Lisszaboni
Stratégia és az EU2020 stratégia megfogalmazásakor. A részvételi demokráciának nagy
jelentőséget tulajdonítanak, mivel ez része az EGSZB kommunikációs stratégiájának.
Darmanin asszony beszélt arról is, hogy fontosnak tartja a nők részvételét a társadalomban,
a közéletben. Az EGBSZ-ben kb. 35% a nők aránya, de a felső vezetésben a 12 főből csak 2
nő.
A kérdésekre válaszolva elmondta azt is, hogy pl. a „rugalmas biztonság” kérdése kapcsán
megmutatkoztak az észak-déli ellentétek a szakszervezetek között is, hiszen míg az
északiaknak a rugalmasságot hangsúlyoznák, addig a déliek a biztonságot. A rugalmas
rész már megvan, de nagy szükség van a biztonság aspektusára is. Nagy harc volt a
munkaadói csoporttal, akik a rugalmasságra figyeltek, de a biztonságra nem.
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Az előadás végén kérdéseket tettünk fel. Milyen az EGSZB kapcsolata az ILO-val,
megegyezik-e az EGSZB véleménye az esélyegyenlőség témájában?
A válasz: Az EGBSZ szoros együttműködésben dolgozik az ETUC-val és más
szakszervezetekkel, valamint az ILO-val is.
Miért a kormány dönt a 3. csoport tagjairól? Milyen eljárás rend vonatkozik az ajánlások
rendjére? A válaszban az előadó a delegálás rendjére vonatkozóan az EGSZB
szabályzatában megfogalmazottakra, illetve a helyi mechanizmusokra hivatkozott
Végül az EGBSZ-be delegált SZEF tag, Nemeskériné Koller Erika tartott rövid tájékoztatást
az EGBSZ-ben végzett munkájáról.
Az ún. SOC szekció munkája elsősorban a szociális ügyekkel kapcsolatos. Jelenleg a
legaktuálisabb téma az ún. nyugdíjakról szóló zöld könyv, Erről az EGBSZ is készít
véleményt, amelyet aztán a Bizottság a jogalkotás előtt figyelembe vesz. Beszélt még az
ezzel kapcsolatos fehér könyvről is, amely már a konkrét vállalásokat tartalmazza majd.
Ezek a kiadványok a megfelelő, fenntartható és biztonságos nyugdíjrendszerek felé vezető
utak kidolgozását akarják segíteni! A nyugdíjrendszerek meghatározása nemzeti hatáskör.
EU a minimális standardokat akarja meghatározni, amit az országoknak ajánl. A zöld
könyvben átfogó elemzés van, erről várják a tagországi véleményeket november 15-ig. Az
interneten is megtalálható a zöld könyv. Az EGSZB már elkészítette a véleményét, most ezt
elemzik a tanulmányozó csoportban, majd ennek alapján egy előterjesztés készül, amit vita
után továbbítanak.
Elmondta, hogy a I2-es csoportban jó az együttműködés, megszervezik a szavazást a
különböző ügyek tárgyalására. Szerinte jó ügyeket szolgál ez a Bizottság, bár a 27 tagállam
kulturális különbségei miatt nehéz a véleményalkotás. Személy szerint a szociális és a
külügyek érdeklik.
2011 az önkéntesek éve lesz az EU-ban, 2012 pedig az aktív és egészséges időskor és a
generációk közötti szolidaritás éveként szerepel a tervekben. Az EGSZB ajánlást készít az
idősekkel való foglalkozásra, a betegségek megelőzésére koncentrálva. A nyitott
koordináció módszerét alkalmazzák, a LLL is központi témájuk. Az EGSZB próbál jó célokat
szolgálni, az állampolgárok érdekeinek figyelembevételével.
3.
Cím:

Látogatás a Nyugat-Dunántúli Régió brüsszeli kirendeltségére

Előadó:

Kocsondi Tamás, a kirendeltség vezetője

A hazai területfejlesztési régiók egyik legfontosabb feladata, hogy az érintett régió-béli szereplőket
hozzásegítsék ahhoz, hogy a közösen (jelen esetben regionálisan) megformált célkitűzéseket
sajátjukként elfogadva, saját szervezeti tevékenységükbe beépítve, saját forrásaikat és kapacitásukat
mozgósítva, egymással a szükséges mértékig együttműködve megvalósítsák a régió érdekét legjobban
szolgáló fejlesztési célkitűzéseket. A régiók között Nyugat-Dunántúl többszörösen különleges helyzetet
tölt be. Viszonylag fejlett, van mozgástere, Magyarország egyedüli EU határ-régiójaként már a 90-es
években olyan tapasztalatokra tett szert, amely segítséget nyújtott az egész nemzeti területfejlesztési és
gazdaságfejlesztési intézményrendszer átalakításához. A Nyugat-Dunántúl a négy országhatár miatt
jelentős nemzetközi átmenő forgalommal rendelkezik. Az itt található határátkelőkön keresztül
bonyolódik hazánk határforgalmának több mint fele. Szlovénia és Szlovákia Uniós csatlakozásával,
majd a schengeni határok megszűnésével lehetőség nyílt arra, hogy a határon átívelő
együttműködések még szorosabbak legyenek.
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A régióban kialakult szakképzési struktúra megközelítőleg követi az országos folyamatokat. A
szakképzésben résztvevők nagy százaléka érettségizik a Nyugat-dunántúli régióban. Az országos
szakképzési struktúrában a műszaki, a gazdasági-szolgáltatási szakterület prioritást élvez, míg a
képzésben a humán és agrár szakterület - ez utóbbi Vas megye kivételével - részaránya alacsony.
Magyarország felsőoktatási és képzési szerkezetében Nyugat-Dunántúl nem játszik vezető szerepet. A
legnagyobb gondot a régió felsőoktatási intézményeinek párhuzamos képzései (gazdasági, pedagógiai
és mérnöki szakokon) okozzák, hiszen ezáltal az intézmények egymástól vonnak el potenciális
hallgatókat. Hiányzik a megfelelő gyakornoki rendszer, ami biztosítaná a közép- és felsőfokú
szakképzésben tanulók gyakorlat-orientált képzését.
A munkanélküliek száma a régióban 2002-ig dinamikusan csökkent. 2002-től a kedvezőtlen munkaerőpiaci folyamatoknak köszönhetően újra emelkedett az állástalanok száma, amely elsősorban Vas és
Zala megyében érzékelhető. A munkanélküliek között kisebb arányú a fizikai foglalkozásúak, a férfiak, a
szakképzetlenek és a pályakezdők aránya, mint országosan. Munkaerőpiaci szempontból a roma
népesség a leghátrányosabb helyzetű. A tartós munkanélküliek aránya a munkanélkülieken belül az
utóbbi években kismértékű csökkenést mutatott, de továbbra is 40% körül van, ami alacsonyabb az EU
és országos átlagnál.

A kirendeltségen Kocsondi Tamás, a Nyugat-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség
osztályvezetője fogadott bennünket és tájékoztatott a kirendeltség munkájáról. Elmondta,
hogy Magyarországon 15 munkatársa van, de Brüsszelben egyedül dolgozik.
A „Régiók Európája” koncepció alapján vannak jelen Brüsszelben. Hazánk 7 régiójából
kevésnek van képviselete, de célkitűzés az, hogy Budapest, Észak-Alföld, Dél-Dunántúl,
Dél-Alföld mellett a többi régió is képviseltesse magát Magyarország érdekében.
Ismertette, hogy a kirendeltséget 4 megyei jogú város – Győr, Nagykanizsa, Sopron és
Zalaegerszeg – tartja fenn és elsősorban az ő érdekükben tevékenykedik. Tevékenységi
körébe tartozik a Brüsszelbe érkező politikusok logisztikai kiszolgálása mellett
konferenciák, kiállítások, termékbemutatók szervezése, szakember találkozók rendezése a
fő tevékenységük.
Fő feladatuk a brüsszeli kiírású programok megismertetése a régió önkormányzataival és
az ún. „soft” jellegű projektekhez partnerkeresés és forrásszerzés.
Nagyon fontos a PR tevékenység, hogy a politikusok megfelelő információkkal
rendelkezzenek. Természetesen a brüsszeli politikusokkal is napi kapcsolatot kell tartaniuk
hazánk és régiónk megismertetése érdekében.
Fontosnak tartják a gyakorlati rendszert, melynek keretében kb. 100 ember jutott ki
Brüsszelbe. 2009-ben 15 fiatal egy-egy hónapot töltött Brüsszelben. Sok szakembert is
meghívtak, hogy megismertessék őket a brüsszeli szakmai légkörrel.
Kapcsolatot tartanak a megyékkel, a Kereskedelmi és Iparkamarákkal, a Magyar
Nagykövetséggel, az EU Bizottsággal, a Regionális EU Fejlesztési Bizottsággal, stb.
Szorosan együttműködnek más országok kirendeltségeivel, a magyarok és horvátok pl. a
stájeroktól bérlik kirendeltségük helyiségét.
Küldetésük, hogy ne passzív résztvevői, hanem aktív részesei legyenek az EU-nak, a régió
érdekeit képviseljék Brüsszelben. Az EU fővárosa nem gazdasági, inkább politikai központ,
nem a turizmusról szól. Például a magyar borkóstoló, a prospektusosztás jó dolog, de nem
elég. A legfontosabb, hogy milyen új jogszabályok készülnek Brüsszelben, hogy a kkv-k
innovációs potenciáljának fejlesztése hogyan érvényesülhet a Nyugat-Dunántúlon, erről
egyeztetett véleménnyel rendelkezzenek a régiótól és ezt képviseljék Brüsszelben, ehhez
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lobbi tevékenységet folytassanak a régió érdekében, ha kell, ehhez megtalálják és ha kell
csatlakozzanak érdekszövetségekhez.
A jogszabályalkotásoknál már a kezdeteknél jó bekapcsolódni. Az EU programozási
ciklusokban dolgozik, jelenleg a 2007-2013-as van érvényben, de már a következőről
tárgyalnak. Már ebbe a folyamatba be kell lépniük a régió érdekében.
1 fő kiküldetési költsége 30 millió Ft/fő/év. Erre nehéz forrást találni a régiókban, de
megéri, ha a régió el akar érni valamit. Nonprofit módon dolgoznak. A munkához egy iroda
kell, ez lehet egy félnapos bérlés is, megosztva valakivel, de lehet pályázati támogatást is
szerezni ehhez. Nagyon fontos a személyes jelenlét, mert minden könnyebben intézhető
emberi kapcsolatok alapján, a levelezés személytelen. Az üzeneteket jól meg kell
fogalmazni és a potenciális célcsoporthoz szólni és eljuttatni.
A kérdésekre válaszolva a Kirendeltség vezetője elmondta, számít a politikai változásra,
amely egyben bizonytalanságot is okoz. (Pl. régió vagy megye? , új munkatárs?). Bízik
benne, hogy pozitív változások következnek be és esetleg kormányzati támogatást is
elnyernek. Talán a magyar EU elnökség is segítheti fejlődésüket, amennyiben a nem
kormányzati kérdésekben a régiók véleményét is kikérik és figyelembe veszik.
4.
Cím:

Látogatás a brüsszeli Magyar Állandó Képviseletre

Előadó:

Stelbaczky Tibor, Mertens-diplomata
Nagy Katalin, szakdiplomata

Szakmai összefoglalót írta: Dr. Széles Katalin
Stelbaczky Tibor tájékoztatta a csoportot az állandó képviselet tevékenységéről. A
képviselet a Magyar Köztársaság Kormányának képviselete az Európai Unióban,
gondoskodik a magyar kormányzati álláspont, a magyar érdekek érvényesítéséről a
megfelelő uniós fórumokon. A Képviselet folyamatos szakmai kapcsolatot tart fenn a hazai
kormányzati szervekkel és hozzájárul a magyar Európa-politika alakításához.
A kormányzati álláspontot megalapozó szakmai munkát a hazai szakértőkkel együtt a
Képviselet munkatársai végzik a Tanács egyes munkacsoportjaiban. A szakértői
munkacsoportokban megvitatott nagyobb fajsúlyú kérdéseket nagyköveti szinten (ún.
COREPER II, COREPER I, PSC) tárgyalják tovább, ezt követően kerülnek a miniszteri
tanácsülések napirendjére, illetve az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács elé.
A Coreper II-ben a helyettesítést rendszerint az ún. Antici-diplomata biztosítja, aki magas
rangú politikai beosztott. (Nevét az ún. Antici-csoport vezetőjéről, egy korábban az
integrációban szolgáló diplomatáról kapta.) Az Antici nemcsak az állandó képviselő
helyettesítésénél, hanem a felsőszintű találkozók során is különlegesen fontos szerephez
jut, mint a gyakran zárt ajtók mögött tárgyaló delegációvezetőké a „külvilág” közötti
kapcsolattartó, hírvivő. Hasonló szerepet tölt be a Coreper I-nél az ún. Mertens-diplomata.
Az uniós szintű döntéshozatalban különféle európai intézmények vesznek részt, különösen
•

az Európai Bizottság,

•

az Európai Parlament (EP),

•

az Európai Unió Tanácsa
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Általában az Európai Bizottság tesz javaslatot új jogszabályokra, de azokat a Tanács és a
Parlament fogadja el. Néhány esetben a Tanács egyedül is cselekedhet. A többi
intézménynek szintén szerepe van a döntéshozatalban.
Az EU jogszabályok fő formája az irányelv és a rendelet. Az Unió döntéshozatalának
szabályait és eljárásait a szerződések rögzítik. Egy új európai jogszabályra irányuló
javaslatnak mindig a Szerződés egy konkrét cikkén kell alapulnia, vagyis ez lesz az adott
javaslat „jogalapja”. Ez határozza meg, hogy milyen jogalkotási eljárást kell követni. A
három fő döntéshozatali eljárás az „együttdöntési eljárás”, a „hozzájárulási eljárás” és a
„konzultációs eljárás”.
1. Együttdöntési eljárás
Manapság ezt az eljárást használják az EU jogalkotási tevékenységének többségére. Az
együttdöntési eljárás során a Parlament nem pusztán kifejezi véleményét, hanem a
Tanáccsal együtt osztja a jogalkotási hatáskört. Ha nem sikerül megegyezniük egy javasolt
jogszabályról, akkor azt a Tanács és a Parlament azonos számú képviselőjéből álló, ún.
egyeztető bizottság elé terjesztik. Amint a bizottság megegyezésre jut, a jóváhagyott
szövegtervezetet újra megküldik a Parlamenthez és a Tanácshoz, hogy azok végül
jogszabályként fogadják el. Az egyeztetés egyre ritkábbá válik. Valójában a legtöbb
együttdöntéssel elfogadott jogszabályt már az első vagy a második olvasatban elfogadják,
hála a három intézmény közötti jó együttműködésnek
Az együttdöntési eljárást bemutató honlap vonatkozó ábrája részletesebben ismerteti az
eljárást.
2. Hozzájárulás
A hozzájárulási eljárás azt jelenti, hogy a Tanácsnak néhány kiemelten fontos döntés
meghozatala előtt a Parlament hozzájárulására van szüksége.
Maga az eljárás ugyanaz, mint a konzultáció esetében, azzal a kivétellel, hogy a Parlament
nem módosíthatja a javaslatot: vagy megszavazza, vagy elveti azt. A Parlament
hozzájárulásához a leadott szavazatok abszolút többsége szükséges.
A hozzájárulási eljárást túlnyomórészt a más országokkal kötött – köztük az új országok EUcsatlakozását lehetővé tevő – megállapodásokhoz használják.
3. Konzultáció
A konzultációs eljárást használják például a mezőgazdasági, adózási vagy versenypolitikai
döntéseknél. A Bizottság javaslata alapján a Tanács konzultál a Parlamenttel, az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.
A Parlamentnek jogában áll
•

jóváhagyni a Bizottság javaslatát,

•

elutasítani azt

•

vagy kérni annak módosítását.

Amennyiben a Parlament módosításokat kér, a Bizottság átgondolja a Parlament által
javasolt változtatásokat. Ha a Bizottság elfogadja e javaslatokat, akkor a Tanácsnak a
módosított javaslatot küldi meg.
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A Tanács megvizsgálja a módosított javaslatot, és azt vagy változtatás nélkül elfogadja,
vagy tovább módosítja. Ebben az eljárásban – akárcsak az összes többiben is – a Tanácsnak
egyhangúan kell elfogadnia a bizottsági javaslat módosításait.
Az Európai Tanács az Európai Unió fő döntéshozó szerve jogilag, a jogalkotás elsődleges,
de nem kizárólagos felelőse, mivel számos kérdésben az Európai Parlamenttel közösen
dönt. Kormányközi alapon működő testület, ülésein a tagállamok kormányainak képviselői
- általában miniszterei - vesznek részt.
A Tanácsot szokás ezért Miniszterek Tanácsaként (Council of Ministers) is emlegetni. Mivel
összetétele a napirend és a megoldandó problémák szerint alakul, a Tanácsot meg szokták
különböztetni aszerint, hogy mely miniszterek találkozójáról van szó.
Az ún. szektorális Tanácsok, a különböző szakminiszterek testületei foglalkoznak a
különféle szakkérdésekkel (pl. mezőgazdaság, gazdasági és pénzügyek, környezetvédelem
stb.). Kiemelt szerepet tölt be a Külügyminiszterek Tanácsa, az ún. Általános Ügyek Tanácsa
(General Affairs Council), amely a politikailag érzékenyebb, illetve átfogóbb kérdésekkel
foglalkozik, és sokszor a szektorális Tanácsok fellebbviteli fórumaként működik.
A Tanácsban a tagországok rotációs alapon fél évig elnökölnek. A 2009. december 1-jén
életbe lépett Lisszaboni Szerződés az addigi féléves rotációs elnökség fennmaradása
mellett megteremti a csoportos uniós elnökséget, amelynek keretében ezentúl az EUelnökséget egymás után betöltő három ország másfél éven át szorosan együttműködik, s
a folytonosság jegyében közös programokat dolgoz ki. A szerződés alapján a miniszteri
szintű tanácsi munkában a soros elnökséget betöltő
ország szakminiszterének kiemelt koordináló szerepe általános szabály szerint megmarad,
ám a külügyminiszterek tanácskozásain ezentúl az EU kül - és biztonságpolitikai
főképviselője elnököl. A határozatokat minősített többséggel hozzák meg, feltéve, ha az
adott ügyben nincs teljes egyhangúság vagy egyszerű többség előírva. A szavazati súlyok
eloszlása az adott állam lakosságának számával függ össze.
A Tanács munkáját segítő, illetve előkészítő intézmények:
Állandó Képviselők Bizottsága COREPER (franciául: Commité des REprésentants
PERmanents): A Tanács üléseit előkészítő testület, amely a tagállamok EU mellé rendelt
brüsszeli nagyköveteiből (Állandó Képviseletük vezetőjéből), illetve - helyettesítésük
esetén - azok beosztottjaiból áll. Elsődleges feladata, hogy az egyes döntési kérdésekben a
tagállamok képviselői megpróbálják álláspontjaikat egyeztetni és közelíteni ezen, az
inkább szakértőinek, diplomáciainak tekinthető szinten, s a miniszterek számára politikai
döntésre készítsék elő az egyes javaslatokat. A COREPER hatáskörébe tartozik emellett a
tagállamok kormányai és az Unió intézményei közötti kapcsolattartás, a közösségi és
nemzeti adminisztráció közötti közvetítés, koordinálás is. A hetente ülésező COREPER-nek
két szintje van, a COREPER II az állandó képviselők, a COREPER I azok helyetteseinek
fóruma, amelyek között az egyes kérdéseket témák szerint is felosztják.
Tanácsi munkacsoportok (Council working groups):
A Tanács, illetve a COREPER munkáját segítő, döntéseit előkészítő testületek, amelyek a
tagállamok két-három minisztériumi szakértőiből és a Bizottság megfelelő képviselőiből
állnak. A munkacsoportok száma az aktuális ügyek alapján állandóan változik, de általában
180 körül mozog.
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Politikai Bizottság (Political Committee):
Az Európai Unió második pillérében a Miniszterek Tanácsának üléseit és döntéseit
előkészítő, a külügyminisztériumokban kijelölt politikai igazgatókból álló egyeztető fórum,
amely a COREPER-hez hasonló feladatokat lát el. A COREPER-től való fontos eltérés
ugyanakkor, hogy a Politikai Bizottság bizonyos kérdésekben önálló döntéseket is hozhat.
2000 márciusában a közös kül - és biztonságpolitika megerősítése, az európai biztonság- és
védelempolitika keretében a védelmi kérdések előtérbe kerülésével már egy kifinomultabb
intézményi struktúrát állítottak fel. Létrejött a hetente ülésező, nagyköveti szintű ún.
ideiglenes Politikai és Biztonsági Bizottság (interim Political and Security Committee), az
ideiglenes Katonai Bizottság (interim Military Committee) és az ideiglenes Európai Katonai
Törzs (interim European Military Staff) is, amely testületeket állandó státusszal fognak
felruházni. A Politikai és Biztonsági Bizottság feladata a biztonságpolitikai és védelmi
kérdések megvitatása, a rendszeres egyeztetés, koordinálás e területen, míg a felügyelete
alatt működő Katonai Bizottság a vonatkozó katonai aspektusokat vitatja meg, a Katonai
Törzs pedig a tagállamok katonai szakértőit fogja össze egy testületben.
Koordináló Bizottság (K4 es Bizottság) (Coordinating Committee /K4. Committee/):
Az Európai Unió harmadik pillérében a Miniszterek Tanácsának üléseit és döntéseit
előkészítő speciális szakértői egyeztető fórum, amely a COREPER-hez hasonló feladatokat
lát el.
Főtitkárság (Secretariat General):
A Tanács mintegy 2500 fős apparátusa, amelynek feladata az ülések technikai, szakmai
előkészítése, az Elnökség munkájának segítése. Élén a főtitkár (Secretary General) áll, aki a
lisszaboni szerződés életbe lépéséig (2009. december 1.) egyben az ún. Kül - és
Biztonságpolitikai Főképviselő (High Representative of CFSP), más néven Mr. (vagy Ms.)
CFSP volt. Az EU közös kül- és biztonságpolitikájának képviselője tisztséget az
Amszterdami Szerződés hozta létre (pontosabban átalakította a Tanács főtitkári posztját)
abból a célból, hogy az EU külpolitikai álláspontjának egységes képviselete, megtestesítése
a külvilág felé egyetlen személyen keresztül biztosított legyen. A főtitkár feladata a Tanács
elnökségének külpolitikai téren való segítése, a külső partnerekkel való kapcsolattartás. A
Főtitkárság adminisztratív vezetését az Amszterdami Szerződés óta a főtitkár- helyettes
látja el.
A 2009. december 1-jén életbe lépett Lisszaboni Szerződés az Európai Tanács elnöke
tisztsége mellett létrehozta a megerősített hatáskörű kül - és biztonságpolitikai főképviselő
tisztséget (High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy)(a poszt
magában foglalja az Európai Bizottság külkapcsolatok biztosának feladatait is). A közös kül
- és biztonságpolitikai főképviselő tisztségre Catherine Ashtont választották meg, aki
tisztségét 2009. december 1. óta tölti be, s e funkcióban elnökli a külügyminiszteri tanács
üléseit.
Tanács Elnöksége (Council Presidency):
Az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztsége, amit félévente egy-egy tagállam tölt be. A
soros elnök tagállam hívja össze a Tanácsot, elnököl nem csak a Miniszterek Tanácsában,
de a Tanácshoz kötődő egyéb testületekben is (Európa Tanács, COREPER, tanácsi
munkacsoportok), ő hív fel szavazásra, és írja alá az elfogadott aktusokat. Komoly súlya van
az elnöki időszaka alatt tárgyalásra kerülő ügyek döntésének befolyásolásában, miután
meghatározó szerepe van a napirend összeállításában és a szavazás előkészítésében. Az
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elnökséget betöltő ország kulcsszerepet játszik az Unió külső képviseletében és
álláspontjának megjelenítésében is.
Trio (Troika):
Korábban az Európai Unió Tanácsának megelőző, aktuális és következő soros elnökéből
álló triumvirátusa volt, amelynek összetételét az Amszterdami Szerződés módosította. A
Szerződés életbe lépése óta a trojkában a Tanács soros elnöke mellett már a Tanács
főtitkára (Mr. CFSP) és a Bizottság külkapcsolatokért felelős tagja vesz részt. A testület
leginkább az EU külkapcsolataiban, fontosabb események során játszik a tagállamokat
képviselő szerepet.
Az állandó képviselet 10 miniszteri fórumon, tanácsban, bizottságban képviseli a hazánk
számára fontos ügyeket.
A 10 féle tanács – szakpolitikák szerint tagozódik.
1. Általános Ügyek Tanácsa
2. Külpolitikai Tanács
3. Gazdasági és Pénzügyek Tanácsa
4. Bel és Igazságügy
5. Mezőgazdaság, Halászat
6. Versenyképességi Tanács
7. Környezetvédelmi Tanács
8. Közlekedés, Távközlés, Energia
9. Foglalkoztatás, Egészségügy
10.Oktatás, Kultúra, Sport, Ifjúság
Ezt követően az előadó a küszöbön álló feladatokról adott tájékoztatást. Elmondta, hogy
13 éve dolgozik ezen a területen, de az eddigi legnagyobb feladat a 2011 évi magyar
elnökség előkészítése. Az Európai Tanács és a Külügyi tanács kivételével valamennyi
Tanácsi ülést magyar képviselő fog elnökölni. Az 1-10 munkacsoportot, valamint a hozzá
tartozó további 200-240 munkacsoportot. Ezekben a munkacsoportokban nem magyar
érdeket képviselve, hanem a nemzetek felettieket is.
2011. január 1. és június 30. között Magyarország első ízben tölti be az Európai Unió
Tanácsának soros elnöki tisztségét. Magyarország számára a soros uniós elnökségi időszak
több szempontból is egyszeri, megismételhetetlen jelentőséggel bír. Az uniós tagállamok
körében általánosan elfogadott nézet, hogy az első soros elnökség egyfajta tűzkeresztség:
akkor értjük meg igazán ezt a bonyolult döntéshozatali mechanizmust, ha egyszer már
irányítottuk. Az elnökség politikai, diplomáciai, szakmai és kommunikációs feladatokat
egyaránt jelent, és az ezekben elért eredmények mind részévé válnak az adott tagállam
megítélésének. Ez a hat hónap Magyarországot, mint uniós tagállamot láthatóbbá teszi az
Unión belül és kívül, a hazai közvéleményben pedig újra tudatosítja az Európai Uniót,
annak előnyeit és lehetőségeit.
A soros uniós elnökség nem csak az első alkalom miatt jelent kihívást Magyarország
számára. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése okán új intézményi kereteket kell gyakorlattal megtölteni. Az Európai Unió napirendjén kiemelkedően fontos, az integráció további
fejlődése szempontjából elsődleges témák szerepelnek.
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Az elnökség hatalmas felelősséget jelent minden tagállam számára: egyszerre nagy kihívás
és nagy lehetőség. Az Európai Unió soros elnöke fél éven keresztül irányítja az uniót,
biztosítja az unió működésének folyamatosságát, rugalmasságát.
A Lisszaboni Szerződés életbelépésével a tagállamok két és fél évre állandó elnököt
választanak az Európai Tanácsnak. Az állandó elnök és a soros elnökség szoros
együttműködése adja az unió vezetését.
Az elnökség meghatározó szerepet játszik abban, hogy irányításának fél évében milyen
ügyek kerülnek az unió érdeklődésének homlokterébe, és nagy befolyást képes gyakorolni
a különböző politikai és gazdasági kihívások kezelési módjára. Bár a félév során felmerülő
prioritások nagy része „örökölt”, ugyanakkor a soros elnök – támaszkodva az ország
természetes külpolitikai prioritásaira, illetve a számára hagyományosan fontos kérdésekre
– új lendületet adhat az unió együttműködésének bizonyos kiemelt területeken. Az
elnökség fontos feladata a 27 tagállam számára megfelelő kompromisszumok elősegítése,
a mindenki számára megfelelő megegyezés kialakítása.
Bár a csoportos elnökség a Lisszaboni Szerződés hatályba lépésével „intézményesült”, a
tagállamok már a Tanács ügyrendjének 2006-os módosításával rögzítették a 18 hónapos
elnökségi program vívmányát, amelynek alapján három egymást követő elnökséget
betöltő tagállam egyfajta „trióban” szorosabban együttműködik. Megoszthatják egymással
tapasztalataikat és segítik egymást a felkészülésben, szorosan együttműködnek feladataik
ellátásában, különös tekintettel a féléves periódusokon túlnyúló ügyekre, amelyekben
egyeztetik álláspontjukat. Ezzel kívánják biztosítani, hogy minél nagyobb következetesség
és folyamatosság jellemezze az egymást követő féléves elnökségi időszakokat. A
gördülékenység érdekében természetesen nem csak csoporton belül, hanem az egyes
elnökségi triók egymás között is egyeztetnek. A tagállamok a közös program mellett
továbbra is készítenek saját féléves programokat.
Az elnökségi trió együttműködésének alapvető keretét határozza meg a trió 18 hónapos
elnökségi programja. Az elnökségi programnak illeszkednie kell az EU általános napirendjébe. Az elnökségi program kialakítása az elnökség ideje alatt napirendre kerülő nagy
politikai dossziék, jogalkotási javaslatok, uniós események, főleg állam- és kormányfői,
valamint miniszteri szintű találkozók tervezését jelenti. Egyes témák tárgyalását korábbi
politikai kötelezettségként vállalt menetrend írja elő, más intézkedéseket az aktuális
fejlemények diktálnak.
A trió programja két részből áll: a stratégiai keretből, amely a trió legfőbb politikai céljait
tartalmazza összefoglaló jelleggel; valamint az operatív programból, amely a stratégiai
program részletes kifejtése.
A magyar elnökség alatt napirenden lévő, „örökölt” ügyek között kiemelt jelentőséget kap
a következő – 2014-2020 évekre szóló – pénzügyi keret felülvizsgálatának megkezdése,
amely magában foglalja a kohéziós-, az agrár- és az energiapolitika nagy horderejű
kérdéseit, de érinti a környezetvédelmet, a kutatásfejlesztést is, mivel az EU-nak nem csak a
meglévő politikák finanszírozását kell megoldania, de az új kihívásokra is választ kell adnia.
Kiemelt magyar prioritás az EU versenyképességi programja, a lisszaboni stratégiát felváltó,
azt folytató újabb 10 éves stratégia beindítása, valamint a bővítés, a nyugat-balkáni
országok integrációja és a szomszédságpolitika is. Magyarország elnöksége alatt kiemelten
kezeli a schengeni térség kiterjesztését is, amelyhez Bulgária és Románia a tervek szerint
2011 első félév¬ében csatlakozhat. Magyarország számára hangsúlyozottan fontos a
természeti erőforrások fenntarthatósága, ezen belül is az integrált vízpolitika kidolgozása.
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Ehhez szorosan kapcsolódva nagy jelentőségű a Duna Stratégia végrehajtása, amelyet a
Bizottság 2010-re dolgoz ki.
Nagy Katalin szakdiplomata feladatkörébe a Tanács Foglalkoztatási és Egészségügyi
munkacsoportja munkájának magyar oldali előkészítése tartozik. A jelenlegi időszak a
legnehezebb, mert az előző elnökségi munka és a magyar elnökségre való felkészülés
párhuzamosan folyik, 2011-ben csak a magyar elnökség feladatai hárulnak majd rájuk. A
jelenlegi aktuális téma az EU2020 stratégia, ebből is az 5 célkitűzés van, amelyből kettő
szociális és foglalkoztatási jellegű.
Rendkívül fontos a foglalkoztatási szint emelése 20-64 éves korú népességre vonatkozóan.
Ez most 69%, amit 75%-ra kívánnak – EU átlag – emelni. Magyarországon ez 60,5%, ennél
csak Málta értékei rosszabbak. A tagállami vállalásokról októberben nyilatkozni kell.
Másik fontos kérdés a szegénység csökkentése, az intelligens, fenntartható, befogadó szint
emelése. Ebben a témában első alkalommal nem volt megegyezés, hiszen mérése
komplikáltabb, mint pl. a munkanélküliség mérése.
A tehetősebb tagállamok a jelen gazdasági helyzetben nem nagy késztetést éreznek
jelentős akciók indítására. Emiatt hosszabb tárgyalási folyamat várható. Amiben
megegyeztek: 10 év alatt 20 millióval csökkentik a 80 millió létszámúnak vélt szegények
számát.
Minden tagállamnak egy nemzeti tervet kell készítenie, ebben lesznek megfogalmazva
vállalásaik, továbbá egy nyomon követési mechanizmus az intézkedési tervre építve. A terv
megvalósulásáról évente előrehaladási jelentést kell készíteni, tavasszal és ősszel, amit egy
EU szemeszternek neveznek. Az államfők ezt áttekintve, ha szükséges szankciókat is
kilátásba helyezhetnek.
Ezt egy gazdasági stratégia egészíti ki. A magyar elnökség alatt lesz az első olyan Tanács
ülés, amin már értékelik az EU bizottság előkészítése alapján a stratégia időarányos
megvalósulásának előrehaladását.
A magyar prioritások ráirányíthatják a figyelmet a munkaerő piaci keresletre, mivel a
stratégia eddig a kínálatra koncentrált, vagyis munkahelyteremtésre és nem a képzésre kell
a jövőben a hangsúlyt helyezni. Ugyanakkor a munkahelyteremtés nem igazán
foglalkoztatáspolitikai feladat, inkább más területeket érint, például a beruházásokat.
Az EU2020 kiemelt figyelmet fordít a fiatalok helyzetére, egyre inkább a készségekre
helyeződik a hangsúly, készségközpontú felkészülés legyen a foglalkoztatásra. A
stratégiának fontos része, a szakképzés középpontba helyezése, vonzerejének növelése.
A magyar elnökség idején kiemelt figyelmet kap a gyermekszegénység elleni küzdelem, a
romák helyzete. Figyelembe véve a francia romákkal kapcsolatos intézkedéseket,
szükséges lenne egy EU-i állásfoglalásra. Etnikai kérdésekben nem lehet közösségi politikát
kialakítani, mivel a tagállamok többsége ellenzi a közösségi fellépést ebben a témában.
Sok munkajogi kezdeményezés készül még, kerül várhatóan napirendre, ami elmaradt a
Lisszaboni Szerződés ratifikációjának elhúzódása miatt.
Két magas szintű politikai téma is napirenden lesz: a kiküldött munkavállalók jogosultságai,
valamint a munkaidő irányelv. Napirendre várható a munkahelyi egészségvédelem és a
munkavédelem kérdése.
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További témák előkészítésében is részt vesznek, pl. munkaidő, ügyeletidő, kötelező
pihenőidő, forszírozott testhelyzetben végzett munka és a fogyatékossággal élőkre
vonatkozó stratégia.
Az előadó a feltett kérdéseinkre is válaszolt.
5.
Cím:

Látogatás a Független Szakszervezetek Európai Szövetségébe (CESI)

Előadó:

Helmut Müllers, elnök
Anne-Claire Le Bodic, tanácsadó

Független…
Az 1990-ben alapított CESI olyan szabad és független szakszervezeteket tömörít a magán és a
közszférából, amelyek a demokratikus elveknek megfelelnek és az emberi jogok elismerését
védelmezik.Mint független európai szakszervezet a CESI nincs kötve egyetlen ideológiai irányzathoz
vagy állami hatalomhoz sem.
A CESI harcol egy erős, független közszolgáltatási rendszerért, azokhoz a közintézményekhez
hasonlóan, amelyek az európai polgárokat szolgálják. Továbbá támogatja egy független európai
közszolgáltatási rendszer fenntartását és továbbfejlesztését.
…Szakszervezetek…
A munkavállalók Európában egyre inkább multinacionális nagyvállalatokkal találják szemben
magukat. Ezért az európai szakszervezeti mozgalom számára elengedhetetlen, hogy hatékony
ellensúlyt képezzen.
A CESI számára a szociális szabadság, a szociális igazságosság, a munkavállalók jogainak elismerése és
a finanszírozható szociális rendszerek elengedhetetlenek az európai szociális modell létéhez. Ezen
modell alapján a szociális piacgazdaság szabad piacokat és szociális egyensúlyt garantál, mint egyenlő
célokat. A polgárok magánkezdeményezései és felelőssége ennek lényeges részét képezi.
A CESI védi a szakszervezeti pluralizmust és partnernek tekinti magát az európai társadalmi
párbeszédben. A szakszervezeti befolyást véleményük szerint baráti párbeszéden keresztül kell
megerősíteni európai szinten.
…Európai…
A CESI egy európai szakszervezeti szövetség. Az Európai Unió tagországaiban és más európai
államokban működő szakszervezeteket tömörít.
A szociális Európa lassan testet ölt. A teljes foglalkoztatottság céljának továbbra is rendkívüli
jelentősége van. Európai kezdeményezések nélkül és a nemzeti szabályozások jobb koordinációja nélkül
nem lesz lehetséges további lépéseket tenni a szociálpolitikában és a megnyerni a munkanélküliség
elleni harcot. Ezért az alkalmazottaknak egyesíteniük kell erőiket, hogy érvényre tudják juttatni az
érdekeiket európai szinten.
Európa azonban több az unió tagországainál. Az EU kibővítése egy új korszak kezdetét jelzi. Európa
kulturális sokfélesége és különböző hagyományai nem csak kihívást jelentenek, hanem gazdagodást is.
A CESI támogatja az EU bővítését, melynek segítségével az „európai ház” felépítésének feltételei
biztosíthatóak.
…Szövetsége
A CESI egy szövetség, egy szakszervezeti tömörülés, amely különböző európai országok szakszervezeteit
fogja össze.
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A CESI-hez, mint európai szakszervezeti ernyőszervezethez a következő intézmények csatlakozhatnak
tagként:
•

nemzeti különálló és ernyőszakszervezetek

•

európai ernyőszakszervezetek

•

európai szakszervezetek

Európai szinten a CESI beszélgetőpartner az európai intézmények – különösen az Európai Bizottság –
számára. Egységes álláspontot képvisel szociálpolitikai témákban és a hozzájárul a döntéshozáshoz az
európai szociális- és foglalkoztatáspolitika területén.
A CESI oktatási intézményével, az Európai Akadémiával együttműködve bevonják a tagszervezeteket az
aktuális európai fejlesztésekbe, ezáltal is erősítve a tagszervezetek „Európa-tudatosságát”.
A SZEF tagszervezetei közül a CESI tagja a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete
(MKKSZ).
Honlap: http://www.cesi.org

Csoportunkat Anne-Claire Le Bodic, CESI Irodavezető fogadta és tartott előadást a CESI
tevékenységéről.
A közszféra és a magánszféra felé nyitottak. Az európai közszféra 85%-át képviselik 30
szervezettel, 26 különböző országból. Magyarországról az MKKSZ 2004. óta teljes jogú
tagja a CESI-nek, KSZSZ 2008 óta az EUROFEDOP-on keresztül, valamint MOSZ az ALE
(vasúti szakszervezeten) keresztül. 2008. óta Fehér József, az MKKSZ Főtitkára tagja a CESI
elnökségének, a CESI alelnökeként.
A CESI figyelemmel kíséri az európai jogalkotási folyamatot, az információkat eljuttatják
tagjaikhoz. A tagszervezeti álláspontot képviselve, kikérik arról a többi tagszervezet
véleményét. Tagjaik konkrét kéréseit értékelik, továbbítják a megfelelő fórumokhoz.
Megvizsgálják, a nemzeti tagszervezet kérésére van-e közösen képviselhető valamennyi
tagszervezetet érintő érdek, melynek érvényesítéséhez latba vetik kapcsolati hálójukat.
Támogatják a nemzeti cselekvéseket.
Testületek, bizottságok – SOC – szociális ügyek- pl. munkaidő irányelvek, zöldkönyv.
Kétszer találkoznak évente. FEMM- nemek esélyegyenlősége – pl. szülési szabadság,
nemek Közötti bérszakadék. A tagok egymás közötti kapcsolattartására az elektronikus út
a jellemző. Az ágazati kérdéseket kereskedelmi képviseletekben /9 tanácsban/ képviselik,
úgy, mint az oktatás, közigazgatás, pénzügy, posta, igazságügy, biztonság, közlekedés, jog,
rendőrség, egészségügy, stb.
Európa akadémia: oktatási képzési rendezvényük, melyet uniós finanszírozással valósítanak
meg, évente 2-3 szeminárium keretében 100-120 fős résztvevői létszámmal.
Célja: - inputok a jövőbeni tevékenységhez
- hálózatépítés a szociális partnerekkel, politikusokkal
Jelenleg két témával foglalkoznak:
-

közszolgáltatások és a válság

-

egészségügyi dolgozók mobilitása

Munkájuk során főbb partnereik ILO, Európa Tanács, Európai Ifjúsági Fórum.
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Néhány gondolat az Európai Szociális párbeszéddel kapcsolatban: A Lisszaboni szerződés
után már új intézmények is megkapták a jogot az ágazati szociális párbeszéd rendszerében
való részvételre. Az EU szintjén 40 ágazatról beszélhetünk. Ezen ágazati bizottságokban
folyó tevékenység finanszírozását az EU biztosítja. Az új bizottságok létrejöttének több
szempontja van – konkrét ágazathoz kapcsolódjon-, EU szinten szerveződjön – az ágazat
jelentős részét fedje le.
Közös legyen az akarat a benne szereplőknek a részvételre – kötelezzék magukat arra, hogy
részt vesznek a bizottsági konzultációban. Ebben az esetben hozzáférnek az Európai Unió
finanszírozásához.
Ez által jogszabály előkészítők lehetnek a szakszervezetek. A CESI-t az EU 2005. óta ismeri el
ebben a folyamatban. Kikéri a véleményét az Európai Bizottság is. Céljuk központi
igazgatási szektor létrehozása.
Helmuth Müllers, CESI Főtitkár is köszöntötte a csoportot.
Elmondta, hogy CESI legfőbb célja, hogy figyelemmel kísérje az Európai Unióban kiváltott
hatásokat és minél jobban igyekezzen a problémák megoldására bizonyos ajtókat azok
képviselete érdekében kinyitni, latba vetve kialakított kapcsolatrendszerét. Az Európa
Tanácsnak a CESI 2005. óta elismert partnere, így jogszabályalkotóvá váltak. Nélkülük nem
kerülhet sem az Európai Parlament, sem pedig az Európai Tanács elé egyetlen jogszabály
sem.
6.
Cím:

Látogatás az Európai Szakszervezeti Szövetségbe (ETUC)

Előadó:

Marco Cilento, CISL

Az ETUC, az Európai Szakszervezeti Szövetség (European Trade Union Confederation) 1973-ban jött
létre. Jelenleg 82 nemzeti szakszervezet a tagja Európa 36 országából, ezen kívül tagjai közé tartozik
még 12 európai ágazati szakszervezeti szövetség, ami összesen több mint 60 millió tagot jelent. Emellett
vannak megfigyelői státusú tagjai Macedóniából, Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából is.
A szervezet magyar tagjai: Autonóm Szakszervezetek Szövetsége, Liga Szakszervezetek,
Munkástanácsok Országos Szövetsége, Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, Szakszervezetek
Együttműködési Fóruma, Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés.
Az ETUC égisze alatt működik az Európai Középvezetők Szövetsége (EUROCARDES) és az Európai
Nyugdíjasok és Idősek Szakszervezeti Szövetsége (FERPA), valamint az ETUC koordinálja a 44 IRTUC
(Interregionális Szakszervezeti Tanács) határokon átnyúló együttműködésre irányuló munkáját is.
Az ETUC-ot az Európai Unió, az Európa Tanács, és az EFTA az egyetlen európai szakmaközi
szakszervezeti tömörülésként ismeri el.
Az ETUC akciói és célkitűzései
Az európai integráció és az által előidézett változások, mint az egységes piac kialakítása, a gazdasági és
monetáris unió teljesen felkavarták azt a hátteret, ami az ETUC működési alapja volt.
Mivel az EU egyre fontosabb szerepet játszik olyan területeken, amelyek nagyon fontosak a dolgozók
számára, a szakszervezetek már nem korlátozhatják érdekvédelmi munkájukat az országhatárokon
belülre. Ha a kollektív tárgyalások területén a szakszervezetek meg kívánják őrizni hatáskörüket, és
továbbra is hatást kívánnak gyakorolni a gazdaság és a társadalom alkotta egységre, közös platformot
kell alkotniuk és egységesen kell fellépniük európai szinten. Ez a szükséglet hozta létre az ETUC-ot.
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A szándék legfőképp az volt, hogy a szakszervezetek hatást tudjanak gyakorolni az európai
döntéshozatalra. Az ETUC úgy tud befolyást gyakorolni az európai törvénykezésre és politikákra, hogy
direkt képviselettel rendelkezik az egyes intézmények (a Bizottság, a Parlament, a Tanács) mellett,
garantálva ezzel a szakszervezetek részvételét a konzultációs testületekben, mint az ECOSOC (Európai
Gazdasági és Szociális Bizottság), vagy az Európai Szakképzéssel, életkörülményekkel, foglalkoztatással,
munkahelyi egészég és biztonság-védelemmel foglalkozó Ügynökség.
Az ETUC célja egy olyan Európa megvalósítása, ahol erős a szociális dimenzió, ami biztosítja az összes
állampolgár jólétét.
Az Európai Üzemi Tanácsokról, az információhoz és konzultációhoz való jogról szóló irányelvek, vagy az
Európai Szociális Charta az ETUC által folytatott akciók eredményeként születtek meg.
Az Európai Szociális Dialógus
Az ETUC egyben ágazati kapcsolatokat kíván kialakítani a munkáltatókkal európai szinten az európai
szociális dialógus eszközével élve. A szociális dialógus ágazati szinten is működik, az Európai Ágazati
Szakszervezeti Szövetségeken keresztül (European Industry Federations). Miután az EU elismerte, hogy a
szociális partnereknek joguk van európai keretszerződést kötni, az ETUC három ilyen szakmaközi
keretszerződést kötött meg (Cross-sectoral European Framework Agreements) a megfelelő európai
munkáltatói szövetségekkel. Ezeket a Miniszterek Tanácsa ratifikálta és ettől kezdve az európai
joganyag részét képezik.
A szakszervezeti mozgósítás
Követelései elérése érdekében az ETUC mozgósíthatja tagságát. Az utóbbi évek során ilyen
mozgósításra került sor, amikor az ETUC kampányt indított azok ellen a foglalkoztatási rendelkezések
ellen, amelyek az alkotmánytervezet részét képezték. Az ETUC-nak több sikeres akciója is volt, például az
információhoz és konzultációhoz való jogot rögzítő irányelv kapcsán. Több európai szintű tüntetést
szervezett, egyebek mellett 1997-ben Luxemburgban, 2000-ben Nizzában, ez utóbbi helyen az európai
országokból összesen 80.000 munkavállaló vett részt, hogy követelje a szociális Európát és az
átdolgozott Alapjogok Chartájának elfogadását az EU alkotmánytervezetének keretében. 2009-ben 4
helyszínen – Madrid, Berlin, Prága, Brüsszel –mintegy 350 000 ember vonult az utcára, míg 2010-ben
Brüsszelben volt több mint 100 000 főt megmozgató Eurodemonstráció.
Az ETUC felépítése és működése
Az ETUC egy egységes, de pluralista szervezet, mely döntéseit teljes autonómiával hozza.
A Kongresszus az ETUC legfőbb testülete, mely négyévente ül össze (a legutolsó Kongresszus 2007-ben
volt Sevilla-ban). A kongresszusi küldöttek száma a tagsággal arányos. A Kongresszus választja meg a
Végrehajtó Bizottság tagjait, az elnököt és a két alelnököt. A főtitkár (2003 óta John Monks) a
konföderáció operatív vezetője és szóvivője. Az elnök (2007 májusa óta Wanja Lundby-Wedin tölti be ezt
a tisztet) az ETUC vezető testületeiben elnököl. A következő Kongresszus 2011-ben kerül megrendezésre
Athénban.
A Végrehajtó Bizottság az ETUC legfelsőbb szerve két Kongresszus között. Évente négyszer ülésezik és
meghozza a szervezet operatív döntéseit. A taglétszám arányában a tagszervezetek képviselőiből áll.
Az Igazgató Tanács a legszűkebb vezetői testület, melynek feladata a Végrehajtó Bizottságban
meghozott döntések teljesítésének nyomon követése. Az Igazgató Tanács évente nyolcszor ül össze és
21 tagját a Végrehajtó Bizottság választja meg.
A Titkárság feladata az ETUC tevékenységeit szervezni napi szinten, kapcsolatot tartani az európai
intézményekkel és a munkáltatói szervezetekkel, javaslatot tenni az egyes szakszervezeti akciókra és
felelni az ETUC belső működéséért.
Honlap: http://www.etuc.org
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A Nemzetközi Szakszervezeti Székházban – ami egyben az ETUC, ETUI és az ITUC
szakszervezeti központja is –üdvözölt bennünket Marco Cilento úr, aki már 6 éve
foglalkozik a migrációval, a munkaerő szabad áramlásával, valamint aktuálisan a gazdasági
és pénzügyi válság hatásaival. Szakmapolitikai tanácsadója a CISL, olasz szövetségi
titkárnak és John Monks ETUC főtitkárnak is.
Véleménye szerint az ETUC erősségei, hogy magas a reprezentativitása, hiszen nemzeti
konföderációk a tagjai, valamint 11 iparágat is képvisel, mintegy 60 millió európai
dolgozóval. Ezzel a civil társadalom legjelentősebb képviselője, ami nagy felelősséget is ró
a szervezetre, mind a fenntartók, mind a munkáltatók felé.
Az 1992-as Maastrichti Szerződés óta a szociális partnerek párbeszédet folytathatnak, így
befolyásolhatják a döntéseket. Ez történt pl. a részmunkaidős foglalkoztatás, a szülési
szabadság, a fix munkaidő, a kollektív szerződés esetében, amik EU direktívákká válhatnak.
A 90-es évek „aranyévek” voltak a szociális párbeszéd területén. Magas volt a bizalom
szintje. 2000-től megváltozott az EU politikai identitása, a liberalizmus dominál, az
ideológiai hangsúly áthelyeződött. Ehhez kapcsolódott még a 10 új tagállam csatlakozása.
Tudták, hogy a bővülés magával hozza a szabályzatok felülvizsgálatának szükségességét..
A 27 tagország miatt a döntéshozatal nagyon nehézkes, mivel mindenkinek van vétójoga,.
A tagországok nem egyenlő mértékben tudnak beleszólni a folyamatokba.
A tagországok ragaszkodtak az önállóságukhoz, az egységes piac viszont szabályozást
jelent. A cégek bárhol működhetnek az EU-ban, a nyereséget egy országba lehet
koncentrálni, a tőkeáramlás egyenetlen, láthatók a nyertes és vesztes országok.
A válság felnyitotta a szemeket, mélyreható különbségek alakultak ki a tagországok között,
mivel az eltérő adottságú országokat eltérő mértékben sújtotta a válság.
Spanyolországban is a spanyol csoda- mögött a gazdaság sérülékenysége mutatkozott. Az
állam nem tudta ezeket kezelni. Görögország, és Portugália is vészhelyzetbe került a
válság következtében Írországban az adópolitika következménye nem volt előre látható.
.A válságban a tagországok forrásai szűkösnek bizonyultak a válság kezelésére.
kormányok legfőbb célja volt

A

1. pénzt találni, saját maguk finanszírozására,
2. cégeknek pénzt juttatni, a banki kölcsön elapadása után,
3. szociális védőháló biztosítása a munkanélkülivé válóknak.
Az ETUC jelezte az EU intézményei felé, hogy ezeket a kérdéseket együtt kell kezelni. A
tagországok szolidaritása nem működött, senki sem akart plusz terhet vállalni/. Az USA
élénkítő csomagja kétszer olyan növekedést eredményezett, mint az EU intézkedésének
hatása. /Németország évi 2%, EU1%/
Ezért egy erősebb szociális Európára van szükség. Az ETUC egy Új Szociális megállapodás”t tett közzé/ez összhangban van a tervezett szeptember 29-re tervezett Európa szintű
demonstrációval. Ennek fő megállapításai:
- Több és jobb munkahely,
- Nagyobb befektetés a munkahelyekbe, Készüljön egy Európai helyreállítási terv,
ami egy hosszú távú kibontakoztatási terv lenne, végső időpont meghatározása
nélkül
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Az ETUC követeli, hogy erősebb jóléti rendszerek jöjjenek létre, a tagországok gyenge
pontjainak kezelésére.
EU-ban a szegénység súlyos probléma. A munkaképes lakosság 17%-a van kitéve ennek,
hiába van munkájuk sem magukat, sem családjukat nem tudják eltartani.
Az ún. working poor, azaz dolgozó szegények megnevezés azt a réteget takarja, aki ugyan dolgozik –
legalább fél éve, teljes munkaidőben – de jövedelme így sem emeli a szegénységi küszöb fölé, nem éri el
a nemzeti középjövedelem 60%-át.

Az ETUC szorgalmazza, hogy legyen egy közös európai politika, amely támogatja, hogy az
államok tegyenek meg mindent a több és jobb munkahelyekért. Erre két forrást kellene
biztosítani: 1/ a pénzügyi tranzakciókara kivetett adó és az EU kötvény kibocsátása. A
szociális dömpinget csak globálisan lehet kezelni. Az ETUC másik törekvése a kollektív alku
erősítése, ezáltal elérve a tisztességes és tisztes bért. EU szinten kellene egy minimálbér
megállapodást kötni, továbbá a kollektív alku határon átnyúló érvényesítéséről
gondolkodnak. 2011 májusában lesz az ETUC kongresszusa. Ezeket a témákat felveszik a
napirendek közé. A kollektív alku hatékonyabb, ha vállalati szintnél magasabb szinten jön
létre és a bérek vásárlóerejét meg tudják tartani. Területi vagy ágazati megállapodások is
kellenek.
Ha az ETUC meg tud állapodni a tagjaival, akkor ezt továbbítja az EU Bizottságnak.
Legutóbb a közigazgatásban a távmunka alkalmazásáról, valamint a munkahelyi stresszről,
a befogadó munkaerőpiacról született megállapodás. A munkaadókkal állapodtak meg,
hogy segítsék e folyamatok előrehaladását.
Kérdés volt az előadás végén, hogy az EU2020 stratégiának fontos eleme a foglalkoztatás
növelése, de reálisak-e ezek a célkitűzések és az ETUC milyen szerepet tud vállalni a
stratégia végrehajtásának ösztönzésében?
Kérdésre adott válaszként az előadó megjegyezte, hogy a jelenlegi helyzet olyan drámai,
hogy nem a 2020-as helyzettel kellene foglalkozni, hanem a válság problémáival kellene
foglalkozni. 69% a jelenlegi foglalkoztatottsági szint, ez sem reális adat. El kellene kerülni
azt, ami a Lisszaboni Stratégiával történt, a foglakoztatás fenntarthatóságát kellene
biztosítani. Komoly szerkezetváltoztatásra van szükség Európában, a pénzügyi rendszert
kellene átalakítani, a vállalati kormányzást kellene javítani.
7.
Cím:

Találkozás az Európai Szakszervezeti Kutató Intézet munkatársával

Előadó:

Galgóczi Béla, ETUI kutató

2005 áprilisában a korábbi ETUC tudományos központok – az ETUI (European Trade Union Institute), az
ETUCO (European Trade Union College), és a TUTB (European Trade Union Technical Bureau for Health
and Safety) – egybeolvadtak és létrejött az ETUI-REHS (European Trade Union Institute for Research,
Education and Health and Safety). 2009-ben aztán elhagyták a REHS rövidítést és egyszerűen ETUI
néven működik tovább az intézmény.
Az ETUI minden ágazata a saját speciális területén dolgozik:
•

Az ETUI Research Department, azaz a kutatási osztály tudományos kutatásokat végez a
társadalmi-gazdasági tényezők és az ipari kapcsolatok területén és tudományos hátteret
biztosít az ETUC-nak.
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•

Az ETUI Education Department, azaz az oktatási osztály az ETUC általános képzési szerve.
Feladata, hogy megtervezze és kivitelezze az ETUC oktatási programjait és ezzel fejlessze a
szakszervezeti oktatás európai dimenzióit.

•

Az ETUI Health and Safety Department, azaz az egészségügyi és biztonsági osztály ellenőrzi az
európai törvényhozás eredményeinek nemzeti átvételét és átültetését az egészség és biztonság
területén.

Honlap: http://www.etui.org

Előadónk, dr. Galgóczi Béla véleménye szerint a foglalkoztatáspolitikai tesztje volt a
válság. A baltikumi országokban 20%-al esett a GDP, de Magyarországot is sérülékeny
helyzetben érte a válság. A válság Magyarországot a 2005. évi szintre, Dániát,
Olaszországot, Portugáliát a 2001-es szintre vitte vissza– a GDP szintjét figyelembe véve.
A munkaerőpiac különféle képen reagált a sokkra, pl. Németország 6%-os gazdasági
teljesítése mellett a foglakoztatás nőtt, de a munkanélküliség nem nőtt, addig
Spanyolország 4%-3,5%-os gazdasági visszaesése figyelhető meg, a munkanélküliség
ugyan nőtt 7%-8% ponttal kb. 18%-os, főleg a fiatalok esetében 40%-os a ráta.
Az előadó beszélt a görögországi válságról, ahol fontos volt a beavatkozás az államcsőd
megelőzésébe, az adósság szint csökkenésére. A konjunktúra csomag, a gazdasági
élénkítés, a válság viszonylagos túléléséhez vezetett.
A növekedés épp hogy megindult, a németországi növekedés meglepő időszaki tényező
eredménye (az euró rossz értéke, ez lódított a németeken), de ez a dinamika törékeny.
Elindultak a spártai megszigorítások, a görögországi történések sokkhatásként érték az EUt. Hitelt jó kamattal kaptak. Írországban és Portugáliában, a közszférában is szükség van
intézkedésekre. Lettországban nagy a lakossági deviza adósság (svéd bankok) hasonlóan
Magyarországhoz a megszorítások mindenhol a közszférában várható!!! (érdekességként
említette Galgóczi úr, hogy pl. a svédek ugyan tiltakoztak a megszigorítások ellen, de a
munkahelyek megtartása érdekében a közszféra fizetését 40%-kal csökkentették).
Litvániában 12%-14%-kal esett vissza a reálérték, de nem volt infláció, Magyarországon az
infláció 4%-os volt.
További tájékoztatást kaptunk az Európai Unió 2020-as stratégiájáról, ami a kutató
véleménye szerint gazdasági szempontból csak álmodozás.
A kutató szerint a munkaerőpiac intézményrendszere az ipari kapcsolatok rendszere és a
munkáltatók megtanulták, hogy a szakember óriási kincs, vigyázni kell rá, nem elbocsátani.
A munkaerő piaci programok segíthetik ezt, pl. a rövidített munkaidőben történő
foglalkoztatás. Olaszországban 900 ezer, Németországban 1,4 milliót vontak be a
munkaerő piaci programokba. Tárgyalásokon megoldásokat kerestek az üzemi tanácsok és
a szakszervezetek Németországban és Spanyolországban.
Az EU-ban kidolgozott válságkezelő program, de nem lehet tudni, hogy ez mennyiben
segítette a válság enyhítését, elindult egy gyenge fellendülés, de nem lehet tudni, hogy
mennyire tartós és milyen áthúzódó hatásokkal kell számolni, hogy hat a gyenge euro a
világ valutáihoz képest.
Elindult egy takarékossági folyamat, pl. Németország 80 milliárdos spórolási csomagot
fogadott el, ennek alárendelte a közszférát. Vajon ez az egyetlen megoldás?
Meg kellene szüntetni az erős valutarendszert, de ez ellen egyes tagországok tiltakoznak.
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Az EU202 stratégiában minden szép és jó, a valóság a megszorítás, a többi álmodozás. A
foglalkoztatáspolitikában is szépeket és jókat terveznek, jó célokat fogalmaznak meg,
azonban sok célkitűzés teljesítése lehetetlen.
A kutató és az EU véleménye alapján szükségesek voltak a Bajnai-kormány intézkedései a
hazai államcsőd elkerülésére. Véleménye szerint ahhoz, hogy az IMF felé tett vállalásainkat
tartani tudjuk – Magyarországon kb. 3.8%-4.2% költségvetési hiány van – az csak komoly
megszigorítások révén lehetséges.
8.
Cím:

Látogatás Foglalkoztatás, Szociális ügyek és Társadalmi Összetartozás
Főigazgatóság

Előadó:

Képe-Holmberg Mónika, A2 Főosztály munkatársa

Az Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális ügyek és Társadalmi Összetartozás

Főigazgatósága 2010-ben az elkövetkező öt évre öt prioritást fogalmazott meg:
1/ munkahelyek bővítése, mindenki – fiatalok, idősek – elhelyezkedési esélyei javuljanak, a
rugalmas biztonság erősítése (könnyebb munkahelyváltás és egész életen át tartó tanulás),
a munkavállalók új készségeket sajátítsanak el, amelyek nélkülözhetetlenek az új
munkahelyekhez, többek között a „zöld munkahelyekhez” –ami által Európa
versenyképessége és termelékenysége növekedni fog.
2/ szegénység elleni küzdelem: a hátrányos helyzetű csoportok támogatására irányuló
intézkedések előmozdítása és a szegénység mélyebb okai elleni küzdelem, a
nyugdíjrendszerek hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása, a hozzáférhető,
kifizethető és minőségi szociális szolgáltatások támogatása, a romákkal szembeni egyenlő
bánásmód előmozdítása, a romák társadalmi beilleszkedésének elősegítése és a
szegénységből való kilábaláshoz szükséges feltételek megteremtése számukra.
3/ az uniós alapok hatékonyságának javítása az Európai Szociális Alap (ESZA), az Európai
Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA), a PROGRESS program, mikro hitel programok
által. El kell érni, hogy az uniós pénzek – a tagállami kezdeményezések kiegészítéseként és
megerősítéseként – katalizátorszerepet töltsenek be a képzés, a munkaerőpiacra való
visszatérés és a társadalmi befogadás terén.
4/ szociális párbeszéd folytatása a szociális partnerekkel folyó párbeszéd felfrissítése és
elmélyítése. A Lisszaboni Szerződés az Európai Unió egésze számára célkitűzésként
határozta meg a szociális párbeszédet, annak szavatolására, hogy a gazdasági
szerkezetátalakítás és a megújulás társadalmi szempontból felelős módon menjen végbe.
5/ mobilitás: a munkavállalók szabad mozgása elé gördülő akadályok felszámolása az
Unióban a szociális védelmi rendszerek összehangolásának és a nyugdíjjogosultságok
hordozhatóságának javításával.
Képe-Holmberg Mónika a Főigazgatóság bemutatásán kívül / 9 igazgatóság / a
Strukturális Alap céljairól, a meghirdetett stratégiákról, pályázatokról, valamint a
végrehajtás nehézségeiről is beszélt.
Az Unió költségvetése a tagállamok GDP-jének 1%-a. Ennek a költségvetésnek az 1/3 -a
kerül a Strukturális Alapba. Sajnos az EU-s támogatásokból megvalósult magyarországi
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programoknak alacsony költségvetési hatása volt. A pályázatok nem mindig a
foglakoztatás bővítését, a munkanélküliség kezelését, a képzést stb. szolgálták.
A meghirdetett programok célkitűzései és a valóság nem csupán Magyarországon
mutatnak eltéréseket. A végrehajtás a többi tagállamban is ellentmondásos. A végrehajtás
a tagországokban történik, Brüsszelben a számlák ellenőrzése és a fizetés folyik.
Az egyértelművé vált, hogy az alapokból felhasznált támogatás sem a magyar, sem a többi
tagállamban idáig nem tudta csökkenteni a munkanélküliségi rátát /EU átlag 12%/.
Tájékoztatást kaptunk arról, hogy Magyarország milyen összegeket pályázott az alapokból.
Szó esett a válság hatásáról, az EU-val szembeni befektetői bizalom megrendüléséről, a
foglalkoztatási irányelvekről, a magyar konvergencia program negatív, de szükségszerű
hatásáról.
Az előadó külön kiemelte az Európai Szociális Alappal (ESZA) kapcsolatban végzett
koordinációs munkájuk fontosságát.
Két operatív programról a Társadalmi Megújulás Operatív Programról és az Államreform
Operatív Programról beszélt részletesebben.
A Főigazgatóság fő célkitűzései közül Magyarországra vonatkoztatva a foglalkoztatás
bővítése, mint specifikus problémás terület. Az aktuális adatok szerint a magyar a második
legrosszabb foglalkoztatási ráta az Unióban. Különösen rossz a fiatalok helyzete, náluk
rendkívül magas, 25%-os munkanélküliségi ráta figyelhető meg. Az első munkahely
megszerzése során különösen nagy nehézségekbe ütköznek a fiatalok.
9.
Cím:

Látogatás a Régiók Bizottságába

Előadó:

Sajgó Apor, személyzeti vezető

Programfelelős:

Majoros András

Az 1994-ben, az Európai Unióról szóló szerződés értelmében létrehozott Régiók Bizottsága (RB) Európa
regionális és helyi hatóságainak képviselőit tömörítő tanácsadó testület. Mielőtt egyes helyi és
regionális irányítást érintő kérdésekben (például regionális politika, környezetvédelem, oktatás és
közlekedés) uniós döntéseket fogadnak el, ki kell kérni az RB véleményét.
A Régiók Bizottságának 344 tagja van. Az egyes tagállamok képviseletét ellátó tagok száma
hozzávetőleg tükrözi az adott tag ország lakosainak számát.
A Régiók Bizottságának tagjai választott helyi vagy regionális politikusok, gyakran regionális
önkormányzatok vezetői vagy városok polgármesterei.
A bizottsági tagokat az EU kormányai jelölik ki, de azoktól politikai értelemben teljesen függetlenek. Az
Európai Unió Tanácsa négy évre jelöli őket, s ez a hivatali idő meghosszabbítható. A tagoknak az általuk
képviselt hatóságok mandátumával is rendelkezniük kell, vagy politikai felelősséggel tartoznak
azoknak.
A Régiók Bizottságának tagjai saját maguk közül választanak elnököt két éves időszakra. A Régiók
Bizottságának elnöke: Mercedes Bresso (Olaszország) Első alelnök: Ramón Luis Valcárcel Siso
(Spanyolország)
A Régiók Bizottságának feladata, hogy az Unió jogalkotása során hangot adjon a helyi és regionális
szempontoknak. Ezt a Bizottság javaslatainak véleményezésével teszi.
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A helyi vagy regionális hatóságokat közvetlenül érintő kérdésekben a Bizottságnak és a Tanácsnak ki
kell kérnie a Régiók Bizottságának véleményét, de kívánságuk szerint máskor is konzultálhatnak a
Régiók Bizottságával. A Régiók Bizottsága pedig saját kezdeményezésére elfogadhatja a véleményeket,
illetve a Bizottság, a Tanács és a Parlament elé terjesztheti azokat.
Minden évben a Régiók Bizottsága öt plenáris ülésen határozza meg általános politikai irányelveit és
fogadja el véleményeit.
A Bizottság tagjai szakmai „bizottságokba” szerveződnek, melyek feladata a plenáris ülések
előkészítése. A hat bizottság a következő:
•

Területi Kohéziós Politikai Bizottság (COTER)

•

Gazdasági és Szociálpolitikai Bizottság (ECOS)

•

Fenntartható Fejlődés Bizottsága (DEVE)

•

Kulturális és Oktatási Bizottság (EDUC)

•

Alkotmányügyi és Európai Szabályozási Bizottság (CONST)

•

Külkapcsolatok Bizottsága (RELEX).

A Régiók Bizottságánál Sajgó Apor, személyzeti vezető, a Régiók Bizottsága és az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottság közös magyar fordítószolgálatának korábbi vezetője
fogadott bennünket. Sajgó úr egyben az RB-ben szakszervezet helyett működő 20-30%-os
szervezettségű közalkalmazotti tanács tagja is.
Előadónk röviden ismertette a Régiók Bizottsága működését, felépítését, illetve a főbb
feladatait.
Az RB-nek két fontos feladata van: Először: mivel az EU jogszabályainak megközelítőleg
háromnegyedét helyi vagy regionális szinten ültetik át a gyakorlatba, logikus, hogy a helyi
és regionális képviselők hozzászólhassanak az új uniós jogszabályok kidolgozásához.
Másodszor pedig: aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a nyilvánosság nem tud
lépést tartani az EU előrehaladásával. Ezt a szakadékot többek között a polgárokhoz
legközelebbi, választott kormányzati szint bevonásával lehetett áthidalni.
A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével az RB szerepe is megerősödik, mégpedig a
jogalkotási folyamat minden szakaszában. Az új szerződés arra kötelezi az Európai
Bizottságot, hogy már a jogalkotás előkészítő szakaszában konzultáljon EU-szerte a helyi és
regionális önkormányzatokkal és szövetségeikkel, így az RB-t – mint a helyi és regionális
önkormányzatok uniós szintű szószólóját – már ennek a korai szakasznak a munkálataiba is
jelentős mértékben bevonják.
Valahányszor az Európai Bizottság kibocsát egy jogalkotási javaslatot, kötelező kikérni az
RB véleményét, ha a javaslat olyan politikai területre vonatkozik, amely közvetlenül érinti a
helyi és regionális önkormányzatokat. A Maastrichti Szerződés öt ilyen területet nevezett
meg: gazdasági és társadalmi kohézió, transzeurópai infrastruktúra-hálózatok,
egészségügy, oktatás és kultúra. Ezt az Amszterdami Szerződés újabb öttel egészítette ki:
foglalkoztatáspolitika, szociálpolitika, környezetvédelem, szakképzés és közlekedés. A
Lisszaboni Szerződés még tovább bővítette az RB konzultációs jogkörét, így most már a
polgári védelem, az éghajlatváltozás, az energia és az általános érdekű szolgáltatások
politikai területén is konzultálni kell az RB-vel.
Az RB szerepe azonban nem ér véget azzal, hogy kibocsátotta véleményét az Európai
Bizottság javaslatáról. A Lisszaboni Szerződés eddig példa nélküli módon az Európai
Parlamentet is kötelezi arra, hogy konzultáljon az RB-vel, így a Régiók Bizottságának
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lehetősége nyílik arra, hogy az európai parlamenti képviselők által előterjesztett
módosításokat is kommentálja. Az RB-nek ezen kívül joga van ahhoz, hogy kérdőre vonja
az Európai Bizottságot, a Parlamentet és a Tanácsot, ha azok nem veszik figyelembe az
álláspontját, sőt, második konzultációt is kérhet, ha az eredeti javaslatot a többi
intézményen keresztül megtett útja során jelentősen módosítják. Szélsőséges esetekben
ahhoz is joga van, hogy az Európai Bírósághoz forduljon, ha úgy véli, hogy az Európai
Bizottság, a Parlament vagy a Tanács nem kérte ki megfelelően a véleményét.
Az RB az uniós jogalkotási javaslatok elemzésekor három fő elvet tart szem előtt:
Szubszidiaritás
Ez az elv, mely az RB létrehozásával egy időben került a Szerződésekbe, azt jelenti, hogy az
Európai Unióban a döntéseket a gyakorlatban az állampolgárokhoz legközelebb eső
szinten kell meghozni. Az Európai Uniónak ezért nem lenne szabad olyan feladatokat
vállalnia, amelyeket a nemzeti, regionális és helyi önkormányzatok jobban el tudnának
látni. A Lisszaboni Szerződés formálisan is elismerte az RB-nek a szubszidiaritás őreként
betöltött szerepét azzal, hogy feljogosította arra, hogy az Európai Bírósághoz forduljon, ha
úgy véli, hogy a szubszidiaritás elvét nem tartották be.
Polgárközeliség
Valamennyi kormányzati szintnek törekednie kell arra, hogy „polgárközeli” legyen, főként
azáltal, hogy átláthatóan szervezi meg a munkáját, ezáltal az emberek tudják, ki miért
felelős, és hogyan tudják nézeteiket érvényesíteni.
Partnerség
A helyes európai kormányzás az európai, nemzeti, regionális és helyi önkormányzatok
együttműködését jelenti – mind a négy szint nélkülözhetetlen, mindegyikük részvételére
szükség van a döntéshozatali folyamatban.
Az RB hat szakbizottságba szerveződve végzi munkáját. Ezek az RB tagjaiból állnak, akik
részletekbe menően tanulmányozzák azokat a javaslatokat, amelyekkel kapcsolatban az RB
véleményalkotási felkérést kap. A szakbizottságok minden javaslatról véleménytervezetet
dolgoznak ki, amely ismerteti azokat a pontokat, amelyekben az RB egyetért az Európai
Bizottság által benyújtott javaslattal, illetve jelzi, hogy hol van szükség módosításra. A
véleménytervezetet ezután egy plenáris ülésen vitatják meg, amelyet az RB évente öt
alkalommal tart. Amennyiben a többség megszavazza a tervezetet, az a Régiók Bizottsága
véleményeként elfogadásra kerül, majd elküldik az Európai Bizottságnak, az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak.
Az RB aktuális politikai kérdésekről szóló állásfoglalásokat is elfogad.
A Régiók Bizottságában a fő európai politikai vonulatokat tükröző négy politikai csoport
képviselteti magát: az Európai Néppárt (EPP), az Európai Szocialisták Pártja (PES), a
Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE), valamint az Unió a Nemzetek
Európájáért – Európai Szövetség (UEN–EA).
Jóllehet a Régiók Bizottsága munkájának oroszlánrészét a jogalkotási folyamatban való
részvétele jelenti, szerepe ezzel még nem ér véget.
Az RB tagjai régiójukban élnek és dolgoznak, folyamatosan ellátják helyi és regionális
önkormányzati feladataikat, legyen szó akár regionális elnökökről, akár egy-egy nagyobb
város polgármesteréről vagy megyei önkormányzati képviselőkről. Így mindig tisztában
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vannak az általuk képviselt polgárok aktuális véleményével és gondjaival, és amikor
Brüsszelbe, az EU központjába jönnek az RB üléseire, azokat is magukkal hozzák.
Ez fordítva is működik, azaz tagjaink megfelelő helyzetben vannak ahhoz, hogy az
otthoniakat tájékoztassák arról, hogy mi történik az EU-ban, és hogyan működik „Brüsszel”.
Az RB úgy szervezi a munkáját, hogy szó szerint „közelebb hozza az EU-t a polgárokhoz”,
ugyanis rendszeresen rendez konferenciákat, illetve tart szakbizottsági és elnökségi
üléseket Brüsszelen kívül, a 27 tagállam régióiban.
Az Elnökséget az RB politikai hajtóerejének tekinthetjük, amennyiben minden egyes
mandátumidőszak kezdetén kidolgozza bizottságunk politikai programját, felügyeli annak
végrehajtását, illetve általában véve koordinálja a plenáris ülések és a szakbizottságok
munkáját.
Az Elnökség általában évente hét alkalommal ülésezik: az öt brüsszeli plenáris ülés és a két
rendkívüli ülés előtt, mely utóbbiak a Tanács soros elnökségét ellátó tagállamban kerülnek
megrendezésre.
Tekintettel politikai hajtóerőként játszott szerepére, az Elnökségnek tükröznie kell az RBben meglévő pluralizmust – különösen a politikai pluralizmust. Ezért az Elnökség
összetétele a következőképen alakul:
•

az elnök

•

az első alelnök

•

27 további alelnök (tagállamonként egy)

•

27 egyéb tag

•

a politikai csoportok elnökei

Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország és az Egyesült
Királyság egyenként három hellyel; Ausztria, Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia,
Finnország, Görögország, Magyarország, Írország, Litvánia, Hollandia, Portugália, Románia,
Szlovákia és Svédország egyenként két hellyel; Ciprus, Észtország, Lettország, Luxemburg,
Málta és Szlovénia egyenként egy hellyel rendelkezik.
Az elnökéhez hasonlóan az Elnökség megbízatása is két és fél évre szól.
Az EK-Szerződés 263. cikke értelmében a tagok és a póttagok a helyi és regionális szervek
képviselőiből kerülnek ki.
Tevékenységük végzése során nem kötheti meg kezüket semmilyen kötelező jellegű
utasítás, és a Közösség általános érdekékeit szolgálva, teljes függetlenséget élvezve kell
ellátniuk feladataikat.
Az Európai Bizottság javaslatai alapján készülő vélemények kidolgozásának támogatásáért
hat különálló szakbizottság felel. A vélemények és állásfoglalások tervezeteit a Közgyűlés
elé terjesztik elfogadásra.
•

„Területi kohéziós politika” (COTER) szakbizottság

•

„Gazdaság- és szociálpolitika” (ECOS) szakbizottság

•

„Oktatás, ifjúság, kultúra és kutatás” (EDUC) szakbizottság

•

„Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügy” (ENVE) szakbizottság

•

„Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek” (CIVEX) szakbizottság
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•

„Természeti erőforrások” (NAT) szakbizottság

A szakbizottságok összetétele tükrözi a Régiók Bizottsága nemzeti és politikai összetételét.
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Összefoglaló értékelés
Készítette: Fehér József
•

A tanulmányút tartalma és megvalósítása megfelelt az előre tervezettnek, elérte a
kitűzött célok érvényesülését. A szervezés és a tolmácsolás magas színvonalú volt.

•

A szervezők a csoport igényeinek megfelelő, tartalmas, érdekes, sok tapasztalatot
nyújtó színes programot állítottak össze, amit pontosan be is tartottak.

•

A program kiváló lehetőséget biztosított az Európai Unió szervezetének, aktuális
tevékenységének és feladatainak megismerésére.

•

Kiemelten fontos program volt a csoport számára, az Andor László magyar biztossal
történt találkozás és az egy órás eszmecsere az Európai Bizottság előtt álló aktuális
feladatokról, tervekről, valamint a szociális párbeszéd hazai aktualitásairól.

•

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságon tett látogatás lehetőséget biztosított,
hogy részletesen megismerjük, hogyan képviseli a szervezet a munkavállalókat, a
szakszervezeteket, a gazdálkodókat, a fogyasztókat és egyéb érdekvédelmi
csoportokat, az ún. szervezett civil társadalmat a Bizottsággal, a Tanáccsal és az
Európai Parlamenttel folytatott politikai eszmecserékben, továbbá az a híd szerepet
amit a szervezet betölt az Unió és annak polgárai között, miközben egy sokkal
együttműködőbb, mindenkit bevonó, s így demokratikusabb európai társadalmat
igyekszik előmozdítani.

•

A Nyugat-Dunántúli Régió Brüsszeli Kirendeltség munkájának megismerése azt
bizonyította, hogy mennyire szükséges a napi jelenlét az Európai Unió központjában,
mennyire fontos az érdekképviselet, a lobbizás a helyi, régiós ügyek érdekében,
mennyire fontos a hálózati együttműködés a hasonló céllal működő képviseletekkel,
továbbá mennyire fontos, hogy a régió képviselői közvetlenül, gyakornoki munkájuk
során megismerjék az Európai Unió és a régiós szervezetek működését.

•

A találkozó a Magyar Állandó Képviselet diplomatáival lehetővé tette, hogy közelebb
kerüljünk a magyar szakdiplomácia tevékenységéhez, megismerjük a magyar EU
elnökség előtt álló feladatokat, azt hogyan képviselik a magyar kormányzati
álláspontot a megfelelő uniós fórumokon a magyar érdekek érvényesítése
érdekében, valamint azt a kormányzati álláspontot megalapozó szakmai munkát,
amelyet a hazai szakértőkkel együtt a Képviselet munkatársai végeznek az Európai
Tanács egyes munkacsoportjaiban.

•

A CESI-be, a Független Szakszervezetek Európai Szövetségébe tett látogatásunk
bebizonyította, hogy a szervezet, mint európai szakszervezeti szövetség harcol a
szociális szabadság, a szociális igazságosság, a munkavállalók jogainak elismerésért
és a finanszírozható szociális rendszerek meglétéért, az európai szociális modell
működéséért, továbbá tevékenységével védi a szakszervezeti pluralizmust és aktívan
részt vesz az európai társadalmi párbeszédben az európai munkavállalók érdekében.
Különösen fontos és tanulságos volt számunkra annak az elvnek a hangsúlyozása,
hogy a szakszervezeti befolyást véleményük szerint baráti párbeszéden keresztül kell
megerősíteni.

•

A csoport tagjai számára nagyon hasznos volt annak megismerése, hogy az Európai
Szakszervezeti Szövetség, az ETUC szakmaközi szakszervezeti tömörülés munkájában
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azért küzd, hogy olyan Európában éljünk, ahol erős a szociális dimenzió, ami biztosítja
az állampolgárok jólétét. Az ETUC által folytatott akciók eredményeként születtek
meg az Európai Üzemi Tanácsokról, az információhoz és konzultációhoz való jogról
szóló irányelvek, vagy az Európai Szociális Charta. Az ETUC egyben ágazati
kapcsolatokat is erősíti az európai szociális dialógus eszközével élve, a
munkáltatókkal folytatott európai szintű együttműködésben. Különösen tanulságos,
elismerésre méltó és támogatandó volt a csoport számára, hogy követelései elérése
érdekében az ETUC mozgósítja tagságát, kampányt indít, tüntetést szervez azok ellen
a foglalkoztatási rendelkezések ellen, amelyek sértik a munkavállalók, az európai
szakszervezetek tagságságának, így az ETUC tag SZEF érdekeit.
•

Az Európai Szakszervezeti Kutató Intézetben tapasztaltak nagymértékben hozzájárultak
ahhoz, hogy a SZEF képviselői megismerjék a gazdasági és pénzügyi válság hatását
az Európai Unió tagországaira, számok és grafikonok segítségével érzékeljék a
gazdasági visszaesés foglalkoztatásra gyakorolt hatását és a várható fellendüléshez
szükséges tényezőket. A szembesülés a tényadatokkal és a konzekvenciákkal nagy
hatást tett a csoportra és a prezentáció használható lesz szakszervezeti munkájukban.

•

A látogatás a Foglalkoztatás, Szociális ügyek és Társadalmi Összetartozás
Főigazgatóságára és az ott hallottak nagyon tanulságosak voltak a csoport számára,
mivel olyan információkat kaptunk, amely a napi szakszervezeti munka fontos eleme
lehet az elkövetkező időszakban. Bemutatásra került az elkövetkező öt évre készült öt
foglalkoztatási prioritás, valamint az EU2020 stratégia foglalkoztatási vonatkozásai is.
Különösen fontos volt a csoportnak az ESZA források hazai felhasználásának,
hasznosulásának és a pozitív és negatív hatásainak megismerése.

•

A Régiók Bizottsága munkájának közvetlen megismerése sok segítséget adott a
csoport megyei képviselőinek, hasonlóan a Nyugat-dunántúli Régió képviseletén tett
látogatáshoz, mivel ismét hangsúlyozásra került, hogy Európa a régiók Európája.
Mindennek helyben, az állampolgárokhoz a legközelebb kell eldőlnie és ehhez az
Európai Unió és minden szervezete maximális segítséget megad, csak élni kell vele.

•

Az Európai Unió Információs Irodájában lehetőségünk volt összegyűjteni az unió
magyar nyelvű kiadványait, szóróanyagait, plakátjait. Saját használat mellett a
csoport gondolt a tagságra is és sok dokumentumot hozott haza számukra is.

•

Az előadók többsége prezentációt is készített a csoport számára, valamint írásos
dokumentumokat is átadott, ami segíti a tagságnak való továbbítás, a multiplikáció
lehetőségét, valamint azt, hogy a tanulmányút résztvevői felhasználhassák ezeket
saját előadások, prezentációk készítésére.

•

A csoport tagjai a szakmai programokon kívül a szabadidő nagy részét is együtt
töltötte, ami hozzájárult a személyes és szakmai kapcsolatok erősödéséhez,
lehetőséget biztosítva a térségi együttműködések kialakításához is.

•

Minden előadó nyitottan, őszintén, közvetlenül beszélt tevékenységéről, az
eredményekről és az esetleges problémákról, érezhető volt a munkájuk és
szervezetük iránti elkötelezettségük, ami példa lehet a szakszervezet képviselői
számára saját munkájukban is

•

Fontosnak tartom, hogy tanulmányútról készült beszámoló minél szélesebb körben
megismerhető legyen.
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