
 „ Az Európai Unió
 feladata, hogy olyan 

intézkedéseket hajtson 
végre, amelyek Európa pol-
gárai számára jelentőséggel 
bíró konkrét változásokat 
idéznek elő. Az EGBSZ 
ennélfogva fontos szerepet 
tölt be abban, hogy megis-

mertesse Brüsszellel az elvárásokat és az igényeket, 
valamint az ezen a területen elért eredményeket. 
Minthogy tagjaink tulajdonképpen az Unió polgá-
rai – vállalkozók, szakszervezeti képviselők, családi 
szövetségek, gazdálkodók stb. – a regionális fejlő-
dés, a helyi foglalkoztatás és a társadalmi kohézió 
fontos szerepet tölt be a munkánkban. Mi vagyunk 
a civil társadalom hangja, és ezt a szerepet ellátva 
felelősek vagyunk azért, hogy másfajta, mégis nél-
külözhetetlen perspektívát nyújtsunk az európai 
politikák irányításához. Ez vezérel bennünket 
abban is, hogy Európát a megoldások  
színterévé tegyük. ”HENRI MALOSSE – AZ EURÓPAI GAZDASÁGI  

ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNÖKE

▶ A CIVIL TÁRSADALOMMAL 
KÖZÖSEN KIALAKÍTOTT 
EURÓPAI PARTNERSÉG 
IRÁNYÍTÁSA

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGBSZ) 
képviseli Európa gazdasági és társadalmi érdekvé-
delmi csoportjait, egyúttal jelentős szerepet tölt be 
a vállalkozások, illetve munkaügyi és egyéb civil szer-
vezetek uniós politikába, különösen a kohéziós politi-
kába való közvetlen bevonásában és a partnerségük 
előmozdításában. 

Az EGBSZ-t az 1957. évi Római Szerződés hozta létre azzal 
a céllal, hogy összefogja a gazdasági és társadalmi érdek-
védelmi csoportokat az európai projekt kidolgozása során. 
Az EGBSZ intézményes keretek között ismerteti ezeknek 
a fontos civil társadalmi csoportoknak az észrevételeit az 
Európai Bizottsággal és a Miniszterek Tanácsával, egyúttal 
formális platformként funkcionál annak érdekében, hogy 
a szóban forgó csoportok kifejthessék véleményüket az Uniót 
érintő kérdésekben.

Az európai integráció iránti elköteleződésének kifejezése érde-
kében az EGBSZ arra ösztönzi az érdekelt feleket, hogy a köz-
véleményhez közelebb álló, a szóban forgó kérdésekben 
tevékenyebb Uniót képviseljenek. A tagok tapasztalatára és 
ismeretére építve célja az uniós döntéshozatal befolyásolása 
és mindenki számára elfogadható konszenzus elérése. 

A partneri viszonyok ösztönzése

AZ EGBSZ mindig is támogatta az Unió kohéziós politikájának 
a szolidaritás megerősítésére és a gazdasági fejlődés ösz-
tönzésére irányuló törekvéseit. Lelkes szószólója a partnerségi 
elvnek, és annak, hogy az elvet teljes mértékben beépítsék 
a regionális politikák kidolgozásának folyamatába. 

Az EGBSZ működésének hajnalán a partnerségek csak 
a hagyományos gazdasági és társadalmi szereplőkre kon-
centráltak. A partnerség jelentése az évek során megválto-
zott, és kibővült „minden egyéb megfelelő szervezettel, 
amely a civil társadalmat, a környezetvédelmi partnereket, 
a nem kormányzati szervezeteket, illetve azokat a szerve-
zeteket képviseli, amelyek felelősek a nők és férfiak közötti 
egyenlőség előmozdításáért”.

A 2014-2020-ra vonatkozó megreformált kohéziós politika 
kidolgozása során az EGBSZ következetesen amellett érvelt, 
hogy a civil társadalommal kialakított partnerség elvét meg 
kell szilárdítani a tagállamokban a kohéziós politika progra-
mozási időszakában. Ennek eredményeképpen olyan különös 
rendelkezések kerültek a rendeletbe, amelyek előírják a tag-
államoknak a gazdasági és szociális partnerek, illetve a civil 
társadalmat képviselő többi érdekelt szerv bevonását a part-
nerségi megállapodások és az előrehaladási jelentések kidol-
gozásába, valamint az operatív programok előkészítésébe, 
megvalósításába és nyomon követésébe. Az EGBSZ kezde-
ményezése nyomán a partnerségre vonatkozó európai maga-
tartási kódex rendelkezéseit előíró jogszabályok elfogadására 
is sor került. 

38

panorama [2014. ŐSZ ▶ 50. SZÁM]



„It takes two to tango”

2009 februárjában az Európai Bizottság felkérte az EGBSZ-t, 
hogy feltáró véleményében fejtse ki elképzeléseit arról, 
hogyan lehet hatékony partnerséget létrehozni a kohéziós 
politikai programok irányítása céljából – a 2007-2013 közötti 
programozási ciklusban bevált gyakorlatokra építve.

Az EGBSZ feladatának tekintette tehát a kohéziós politika 
operatív programjaiban alkalmazható jó partnerségi gya-
korlat meghatározását. Az EGBSZ, a nemzeti gazdasági és 
szociális tanácsok, a szakszervezetek és munkáltatók szer-
vezetei (azaz a szociális partnerek), valamint más civil tár-
sadalmi szervezetek (azaz szocioökonómiai, külső ágazati 
és nem kormányzati szervezetek) részvételével átfogó hely-
színi kutatómunkára került sor.

A közös munka eredményeképpen részletes és szakmailag 
megalapozott tanulmány született az uniós kohéziós poli-
tika partnerségi elvéről „It takes two to tango” (Kettőn áll 
a vásár) címmel. 

Makroregionális stratégiák

Az EGBSZ kiemelt figyelmet szentel a közös problémákkal 
és érdekekkel rendelkező országoknak és régióknak szóló 
makroregionális stratégiák kidolgozásának. Tevékenyen részt 
vett például a balti és dunai régiók uniós stratégiáinak össze-
állításában. Jelenleg az adriai- és a jón-tengeri, valamint az 
Alpok régió uniós stratégiáinak kidolgozását igyekszik támo-
gatni észrevételeivel.

Az EGBSZ javaslata szerint – az általános partnerségi szem-
léletnek megfelelően – fontos szerepet kell szánni a gazda-
sági, szociális és civil társadalmi partnereknek ebben 
a folyamatban a kohéziós politika kidolgozása során.

Az EGBSZ saját kezdeményezésére azt is javasolta, hogy az 
Európa nyugati kapujának tekintett atlanti-óceáni térségre 
vonatkozóan is dolgozzanak ki külön stratégiát.

Az atlanti térségi makrorégió az Atlanti-óceán franciaor-
szági, írországi, portugál, spanyolországi és egyesült király-
sági part menti területeiből és szigeteiből állna, a Kanári-, 
Azori-szigeteket és Madeirát is beleértve. Szintén a régióhoz 
tartozna Izland, Norvégia, Grönland és a Feröer-szigetek. 

Városfejlesztési és helyi  
vonatkozású kérdések

Az EGBSZ már több véleményében is kifejtette a nagyvárosi 
területek növekvő szerepét. Az EGBSZ hiszi, hogy kiegyen-
súlyozott és sziklaszilárd, egyúttal az Európa 2020 keretébe 
jól illeszkedő nagyvárosi területek a jövőbeli fejlesztések 
zászlóshajói lehetnek (különösen egyedi jellegük kifejezésre 
juttatásával). 

A nagyvárosi területek Európára is kedvező makroregionális 
hatással lesznek. A városfejlesztési politikákat egymással 
párhuzamosan, a regionális egyenlőtlenségek csökkentésére 
összpontosítva kell kidolgozni.

Az EGBSZ olyan interdiszciplináris munkacsoport létrehozá-
sára tett javaslatot, amelyben a tagállamok képviselői mel-
lett a nagyvárosi területek, a köz- és magánszektorbeli 
érdekeltek és a civil társadalom is képviseltetné magát.

Egy ilyen csoportosulás hosszú távú, országhatárokon túllépő 
távlatokat fogalmazhatna meg a nagyvárosi Európáról. Egy 
egységes és hatékony, a 2050-ig tartó folyamatokat ismer-
tető európai városfejlesztési menetrend átfogó elképzeléssel 
szolgálhatna a széttagolt megközelítések helyett.

Az EGBSZ jelenleg is dolgozik egy közösségi szinten irányított 
helyi fejlesztéssel, azaz egy egyedi, szubregionális szinten 
használható eszközzel kapcsolatos véleményén. Az eszköz 
arra szolgálna, hogy be lehessen vonni a közösségeket és 
a szervezeteket az intelligens, fenntartható és inkluzív növe-
kedést ösztönző Európa 2020 stratégia megvalósításába, 
valamint a területi kohézió előmozdításába.

▶AZ „IT TAKES TWO TO TANGO”  
CÍMŰ KIADVÁNY LETÖLTÉSE 
http://www.eesc.europa.eu/resources/ 
docs/cese-2011-05-en.pdf

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
www.eesc.europa.eu

AZ EURÓPAI  
GAZDASÁGI 
ÉS SZOCIÁLIS 
BIZOTTSÁGRÓL  
RÖVIDEN
Az EGSZB Horvátország 2013. július 1-jei uniós csatlakozása 
óta 353 taggal rendelkezik. A tagok az európai gazdasági és 
társadalmi érdekcsoportokat képviselik. A tagokat a nemzeti 
kormányok jelölik ki, és az Európai Unió Tanácsa nevezi ki őket 
megújítható ötéves hivatali időre. A legújabb tisztújítás 2010 
októberében volt (a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan). 
A tagok három csoport egyikéhez tartozhatnak: munkáltatók, 
munkavállalók, illetve különböző érdekcsoportok. A tagok fel-
adata, hogy véleményt formáljanak európai jelentőségű ügyek-
ben a Tanács, a Bizottság és az Európai Parlament számára. 
Az EGSZB véleményének kikérése bizonyos esetekben kötelező 
a Bizottság vagy a Tanács számára; más esetekben opcionális. 
Az EGSZB ugyanakkor saját maga is kezdeményezheti vélemé-
nyek elfogadását. Az EGSZB évente átlagosan 170 tanácsadási 
dokumentumot és véleményt készít el (amelyekből mintegy 
15 % saját kezdeményezésű). Minden véleményt továbbítanak 
az Unió döntéshozó testületei számára, majd közzéteszik az 
Unió Hivatalos Lapjában.
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