2006/4

hírmozaik
Dr. Gurmai Zita európai parlamenti képviselõ hírlevele

Válogatás az elmúlt idõszak fontosabb történéseibõl
A tartalomból

l

l

a Magyar Szocialista
Párt Nõtagozatának
elnöke
az Európai Szocialisták
Pártja Nõszervezetének
elnöke

parlamenti tisztségek
l a Nõjogi és
Esélyegyenlõségi
Bizottság alelnöke
l a Regionális Fejlesztési
Bizottság tagja
l a Közlekedési
és Idegenforgalmi
Bizottság póttagja
l

a Nyugat-Dunántúli
Régió képviselõje

l 2007, az esélyegyenlõség európai éve
l Elérhetõ közelségben
az Európai Társadalmi Nemek Intézete
l Legyen a mozgás szabadsága mindenkié
l Küzdelem a halálos kór ellen
l Egy elfogadhatatlan partnerrõl és a megújuló energiákról
l Nem gyermeteg kérdés – Magyisz küldöttség látogatása
az Európai Parlamentben
l Mindkét nem közös felelõssége…
l Csillagok és virágok
l Szocialista miniszterek az esélyegyenlõségért
l A következõ lépések: a német elnökség prioritásai
l Akik a nyugati széllel jöttek
l Könyvajánló és linkajánló

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNOK!

Dr. Gurmai Zita
európai parlamenti képviselõ
European Parliament Rue Wiertz 60
B-1047 Bruxelles ASP 13 G151-153

Fax: +32 (0) 228 49 819
E-mail: zita.gurmai@europarl.europa.eu
Internet: www.gurmai.hu

Hírmozaik

2

2007, az Esélyegyenlõség Európai Éve

„Az intézmény feláll, a mi feladatunk
tartalommal megtölteni tevékenységét”
z Esélyegyenlõség
Európai Évének jelentõségét növeli,
hogy ebben az évben kezdi meg mûködését az
Európai Társadalmi Nemek
Intézete.

A

elnökeként hozzászóltam Lissy Gröner német szocialista és
Amalia Sartori olasz
néppárti
képviselõ
ajánlásához a Nemek
Közötti Egyenlõség Európai Intézetérõl.

A

éleményem szerint a független,
szakértõk munkájára támaszkodó intézet számos fontos feladatot fog ellátni. Adatokat fog
gyûjteni a nemek közötti esélyegyenlõségrõl és elemezni fogja azokat. Módszertani
eszközöket dolgoz ki az esélyegyenlõségi
politika számára, tanácsokkal fogja ellátni a
többi közösségi intézményt és a tagállamokat s hozzá fog járulni a közösségi politika
érvényesítéséhez az illetékes területeken.

nõk és férfiak közötti egyenlõség
a modern Európa építésének
egyik alapköve. Hosszú és eddig
nem tapasztalt erõfeszítések és
küzdelem után küszöbön áll a Nemek Közötti Egyenlõség Európai Intézete megvalósulása – fogalmaztam meg december 12-én,
kedden az Európai Parlament strasbourgi
plenáris ülésén elmondott felszólalásomban. Az Európai Szocialisták Pártja Nõszervezetének nemrég Portóban újjá választott

V

K

iemeltem, hogy az intézet nem
csak felhívja a figyelmet a nemek
közötti esélyegyenlõség fontosságára az élet minden területén, de a
mindennapi gyakorlatban is támogatja az
esélyegyenlõségi akciókat és a lényeges információk terjesztését. Az intézet megnyitásával fontos lépés tettünk a férfiak és nõk közötti esélyegyenlõség területén. Jelentõségét
az idõ fogja igazolni, többek között az a tény
is, hogy 2007 az esélyegyenlõség esztendeje
lesz Európában. A lépést megtettük, az intézmény feláll, a mi feladatunk ezután tartalommal megtölteni tevékenységét.
Bõvebb információ az Esélyegyenlõség
Európai Évérõl:
http://www.ec.europa.eu/employment_social
/equality2007/index_en.htm

Szakértõkkel

az esélyegyenlõségért

M

eghívásomra 2006. november 7-9.
között öt esélyegyenlõségi szakértõ
tett tanulmányi látogatást Brüszszelben. A program a 2007, az esélyegyenlõség európai évének elõkészítését szolgálta. Az út során
lehetõség nyílt az Európai Parlament és a Nõjogi és
Esélyegyenlõségi szakbizottság munkájának megismerésére, találkozásra európai parlamenti képviselõkkel,
és látogatást tenni a Magyar Köztársasági Európai
Unióhoz akkreditált Állandó Képviseletén, ahol a téma
itteni szakértõivel egyeztettek. A csoportot felelõs
munkatársak fogadták Vladimir Spidla, az Európai
Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és esélyegyenlõségért felelõs biztosának kabinetjénben, hogy a
soron következõ európai év eseményeit megbeszéljék.

A

z Esélyegyenlõség európai éve elõtt ez
az út nagyban hozzá járult ahhoz, hogy
az európai üzenetek, eszmék Magyarországon is teret nyerjenek, és ki tudjuk
használni a különleges évben rejlõ lehetõségeket.

Dr. Gurmai Zita a tanulmányút résztvevõivel
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Elérhetõ közelségben
Legyen a mozgás
szabadsága
az Európai Társadalmi Nemek Intézete

A

z Európai Parlament decemberben második olvasatban megszavazta az Európai Társadalmi Nemek Intézetének létrehozásáról szóló határozatot. Ez gyakorlatilag azt jelenti,
hogy nincs akadálya annak, hogy az intézet 2007-ben, az Esélyegyenlõség Európai Évében megkezdhesse mûködését. Az is eldõlt, hogy az intézetnek az
egyik új tagállam, Litvánia ad otthont. Az
Európai Parlament Nõjogi- és Esélyegyenlõségi Bizottsága, melyben alelnökként tevékenykedem, jelentõs érdemeket szerzett abban, hogy az intézet
felállhat. Az eredeti bizottsági javaslatra
több mint 50, szakmai érvet, javaslatot
tartalmazó módosítót adtunk be, ennek
jelentõs részére a Bizottság fejet hajtott.

A

z Intézet alapításának célja, hogy
mind jogi, mind gyakorlati szinten
támogassa az EU és a tagállamok
erõfeszítéseit a férfiak és nõk közötti
egyenlõség elõmozdítása érdekében.
Önálló, magas színvonalon tevékenykedõ, uniós szintû intézet lesz, amely kutatási adatokat, megbízható és összeha-

sonlítható információkat fog gyûjteni,
elemezni és terjeszteni, továbbítani
Brüsszel és a tagállamok döntéshozóinak. Üléseket szervez a döntéshozók,
szakértõk és érdekelt felek részére, ösztönzi a kutatást és a tapasztalatcseréket,
konferenciák, tájékoztató kampányok és
szemináriumok révén felhívja a figyelmet
a férfiak és nõk közötti egyenlõséget elõsegítõ intézkedésekre. Egy másik fontos
feladata olyan eszközök kidolgozása
lesz, amelyek segítségével a nemek közti egyenlõség valamennyi közösségi politikába jobban lesz integrálható. Az intézet tevékenysége nem korlátozódik az
EU-ra, szélesebb európai körre is kiterjed, például az Unió jövõbeli bõvítéseinek elõkészítésére, de a multikulturális
kapcsolatok és cserék érdekében is
munkálkodni fog. Az Intézetre az a feladat is vár, hogy útmutatásokkal gazdagítsa a "gender mainstreaming" témakörét.
Bõvebb információ a parlamenti elfogadásról:
http://www.europarl.europa.eu/
oeil/file.jsp?id=5238252

Küzdelem
a halálos kór ellen
Magyarország tranzit ország
és határainak jelentõs része
nem uniós tagállamhoz kapcsolódik, ezért ésszerû, hogy
az unió törekvései a
HIV/AIDS visszaszorítására
nem korlátozódnak kizárólag
a tagállamokra, és a védekezést kiterjesztették a szomszédos országokra is – jelentettem ki a Nõjogi és esélyegyenlõségi Bizottság ülésén,
amikor Georgs Andrejevs lett
liberális képviselõ jelentését
véleményeztük „A HIV/AIDS
ellen folytatott küzdelem az
unióban és a szomszédos országokban 2006-2009” témában.
Hangsúlyoztam, hogy tavaly
év végén már 38,6 millió HIV

fertõzöttet tartottak nyilván a
világon. Közülük 4,1 millió
újonnan fertõzött és 2,1 millió
vesztette életét a betegség következtében. A fertõzés elsõsorban kelet-Európa és Ázsia
felõl érkezik az unióba s áldozatai igen nagy számban nõk.
Különösen fertõzött Ukrajna
és Oroszország. A kutatások
szerint a nõi szervezet kevésbé ellenálló a HIV vírussal
szemben.
Kiemeltem: a hangsúlyt a
megelõzésre kell helyeznünk s
a nõk védelmében erõteljesebben kell harcolni a fertõzést
különösen terjesztõ embercsempészet, prostitúció és annak legembertelenebb változata, a kényszerített prostitú-

ció ellen. A Nõjogi és Esélyegyenlõségi Bizottság egyhangúlag elfogadta a véleményt, amely az Európai Parlament Környezetvédelmi,
Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottságának
jóváhagyása után beépül a
plenáris ülésre kerülõ jelentésbe.
Bõvebb információ az
AIDS-rõl:
http://ec.europa.eu/health/
ph_threats/com/aids/aids_en.htm
Eurobarometer (az EU közvéleménykutatási rendszere)
tanulmány arról, hogy menynyire ismerjük az AIDS betegséget:
http://.ec.europa.eu/news/env
ironment/ 061013_1_en.htm

mindenkié!
A fogyatékkal élõk helyzete a kibõvült Európai Unióban: Európai Akcióterv 2006 címû jelentés kapcsán plenáris felszólalásomban hangsúlyoztam: a fogyatékkal
élõk helyzete ma Európában rendkívül nehéz, sajnos többszörös diszkriminációval
kell szembenézniük. A legtöbb helyen még
a mozgásukhoz alapvetõen fontos, akadálymentes közlekedésük sem megoldott,
nemhogy társadalmi beilleszkedésük. Fontos, hogy tudatosuljon: az önálló élet nemcsak azt jelenti, hogy valaki egyszerûen a
társadalom tagja, hanem azt is, hogy õ is
ugyanolyan tagja a társadalomnak, mint
bárki más, azaz teljes jogú részvétele biztosított a társadalmi élet összes területén. Erre figyelmet kell fordítania valamennyi politikaformálónak és döntéshozónak.

A fogyatékkal élõk az európai lakosság
10%-át teszik ki, így beilleszkedésük, boldogulásuk nem csupán szociális kérdés,
hanem kölcsönös érdek. Számukra munkahelyek létesítése, az élethosszig tartó oktatásba és képzésbe való bekapcsolásuk
nem csupán életkörülményeik javításához
járul hozzá, hanem az európai gazdaság
fejlõdéséhez is.
Nem egyszerû a fogyatékosok helyzete,
megítélésük. Nem csak a statisztikai adatok e téren is elégtelen volta miatt. A fogyatékosok - nõk, férfiak és gyermekek - igen
sokszínû, cseppet sem homogén csoportot alkotnak, így a velük kapcsolatos számtalan kihívás integrált, a nemek közötti
esélyegyenlõség szempontjait is figyelembe vevõ megközelítést igényel, s ezt a politikaformálás valamennyi szintjén figyelembe kell venni. Sõt. Mint sok egyéb területen, így ezen is a fogyatékkal élõ nõk helyzete gyakran hátrányosabb a fogyatékkal
élõ férfiak helyzeténél, gyakrabban áldozatai a szegénységnek és a társadalmi kirekesztettségnek. Erre a programok, intézkedések széleskörû eszközrendszerénél figyelemmel kell lenni.
Bõvebb információ a közösségi politikáról:
http://ec.europa.eu/employment_social/
disability/index_en.html
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Egy elfogadhatatlan partnerrõl

és a megújuló energiákról
A Szocialista
Internacionálé
(Szocintern) a világ szocialista,
szociáldemokrata és
munkáspártjait
tömörítõ szervezet, melynek jelenleg a 161 tagja között a
Magyar Szocialista Párt is helyet foglal.
Az Internacionálé 2006. november 3 és 7.
között Santiago de Chilében tartotta elnökségi, majd tanácsülését. A tanácskozássorozaton én is részt vettem, mint a
Szocialista Internacionálé Nõszervezetének alelnöke.
A Szocintern Etikai Bizottsága november
5-én foglalkozott a szlovák Smer (Irány)
tagságának ügyével. A párt haladékot kapott, hogy az Szocintern Etikai Chartájával ellentétes; xenofób és nacionalista
partnert is bevonó kormány összetételén
módosítson. Mint tudjuk, a Smer szlovák

szociáldemokrata párt a szélsõséges nézeteket valló, Ján Slota vezette Szlovák
Nemzeti Párttal (SNS) kötött koalíciója
miatt vált „persona non grata”-vá a nemzetközi színtéren, az Európai Szocialisták Pártja (ESZP) is felfüggesztette tagságukat tíz hónapra, hogy így bírja jobb
belátásra Robert Fico miniszterelnököt.
Más fontos témák is szóba kerültek az
ülés során. November 6-án, a Szocintern
tanácsülésén az Európai Szocialisták
Pártjának álláspontját fejtettem ki az
„Energia és a klímaváltozás” témakörben folytatott eszmecserén.
Az Európai Szocialisták Pártjának elnöksége 2006. március 30-i ülésén az uniós
energiapolitikai megújításának érdekében négy alapvetõ kezdeményezést indított el. Célul tûzte az energiatartalékok
biztonságos hozzá férhetõségét és a függõség csökkentését. Kimondták, hogy
megfelelõ összhangot kell kialakítani a
klíma változás negatív hatásai és az energia politika között. Fokozottabban be
kell vonni a megújítható energiaforrásokat az energiatermelésbe. Komoly beru-

Nem gyermeteg kérdés

házásokkal kell támogatni a kutatásfejlesztést az energiatakarékos technológiák
kialakítása és az energia takarékosság javítása érdekében.
A kezdeményezéseket a szocialista kormányok energiaminisztereinek idei koordinációs konzultációin valamit az Európai
Szocialisták Pártja Energia és Klímaváltozási Munkacsoportjának ülésein alakították ki, különös tekintettel arra, hogy az
uniós állam- és kormányfõk 2007-es nyári csúcstalálkozóján fogadják majd el az
uniós közös energiastratégiáját.
Külön felhívtam a figyelmet az európai
szocialisták azon kezdeményezésére,
hogy az energia hatékony felhasználásának újabb módszereit dolgozzák ki, s a
Bizottság ösztönözze az energiatakarékosságot az unióban. Miután a klímaváltozás lassan az egész földgolyót érinti, a
küzdelem ellene csak nemzetközi méretekben lehet eredményes, s ez együttmûködésre késztetheti az eltérõ ideológiai
alapon mûködõ kormányokat is.
Bõvebb információ a Socintern-rõl:
http://www.socialistinternational.org

lyan elindult az a folyamat, ami az Európai Alkotmány elutasítása miatt az elmúlt
években lelassult. Az eszmecserén a
MAGYISZ küldöttség látogatása az Európai Parlamentben
MAGYISZ küldöttség vezetõje, Dr. Orbán István azzal a kéréssel fordult hozOktóber elsõ napjaiban a MAGYISZ ten foglalkoztam a nõk helyzetével és zám, hogy vállaljam fel a gyermekek
(Magyar Gyermek és Ifjúságvédelmi ezen belül a gyermekek jogaival és a ügyét Brüsszelben, legyek a gyermekek
Szövetség) küldöttsége tett látogatást gyermekvédelem kérdéseivel. Szívbõl parlamenti képviselõje, amihez minden
Brüsszelben, azzal a céllal, hogy megis- örülök, hogy közösségi szinten is komo- szakmai és civil segítséget megadnak.
merje az uniós intézményrendszert,
A küldöttség tagjai az ország legés kapcsolatokat építsen ki a brüszkülönbözõbb vidékeirõl érkeztek.
szeli labirintusban. Engem kértek
Mi több, szinte minden gyermekjofel házigazdának, és természetesen
gi szakmai kérdésben delegáltak
örömmel vállaltam a feladatot. A deszakértõt. Az általuk felvetett problegáció tagjai meglátogatták az Eulémák többek között tartalmazták
rópai Parlamentet, Magyarország
az alapellátás és a szakellátás kapÁllandó Képviseletét, megismerték
csolatának rendezését, a pályázati
a döntéshozatal gyakorlati lépéseit,
rendszerben beépített garanciák
és eszmecserét folytattak számos
kérdését, a területre érkezõ forrápolitikussal és szakértõvel.
sok felhasználhatóságát és a nemA látogatás apropóját a 2006 nyarán
zetközi kapcsolatok fontosságát.
megjelent európai bizottsági közleMegállapodtunk abban, hogy a jömény adta, amelyben az EU javaslavõben rendszeresen egyeztetünk és
tot tesz, hogy a gyermekek jogainak
együttmûködve határozott állásbiztosítása érdekében egységes strapontot, és javaslatokat fogalmatégiát dolgoznak ki. Az Európai Parzunk meg az egységes gyermekjogi
Dr. Orbán István átadja Dr. Gurmai Zitának a felkérést
lament képviselõjeként és aktív balstratégia megvalósításával kapcsooldali politikusként eddig is kiemellatban.

Hírmozaik

5

Mindkét nem

közös felelõssége

P

ortugáliában az abortuszt tör- sekben, korlátozás nélkül hozzá kell, felneveléséért, egyáltalán azért, hogy levény tiltja, az illegális, nem hogy férjenek az orvosi ellátás bármely gyen, aki a helyünkbe lép, mindkét nem
megfelelõ körülmények között formájához, beleértve a nem kívánatos közös felelõssége. Ez elképzelhetetlen
elvégzett magzatelhajtásoknak terhesség elleni védekezés módszereit és anélkül, hogy ne adnánk azonos jogokat
számos halálos áldozata volt. eszközeit.
és lehetõségeket férfinak és nõnek az utóEzen a helyzeten akar változtatni a jelen- A tanácskozáson az Európai Szocialisták dok létrehozásában, életük elrendezésélegi szocialista kormány, amely véle- Pártja Nõszervezetének elnökeként fejtet- ben. Nem elég csak beszélni errõl a kérmény-nyilvánító népszavazást szándéko- tem ki véleményemet. Úgy vélem, hogy a désrõl, de cselekedni is kell. Nem a konzik kiírni az abortusz engedélyezése ügyé- felelõsség a jövõ generáció egészséges zervatív elhallgatás vagy tiltás, hanem az
ben. A közelmúltban már tartottak
idejében megtett felvilágosíilyen referendumot, azon azoban az
tás, a megfelelõ társadalmi és
érdektelenség miatt nem vett részt a
gazdasági feltételek megtedöntéshez elegendõ választópolgár.
remtése a legjobb harc a nõk
A téma megvitatása és a közvéleegészségének védelméért és a
mény érdeklõdésének felkeltése célfizikailag és szellemileg is
jából a Portugál Szocialista Párt euegészséges új generáció felrópai parlamenti delegációja 2006.
neveléséért. Sajnálatos tény,
október 16-án konferenciát rendehogy ezeket a jogokat az unió
zett a nõk egészségügyi és repronem garantálja közösségi jogduktív jogairól Lisszabonban.
ként, hanem minden egyes
A tanácskozást Edite Estrela portutagállam
törvényhozására
gál szocialista európai parlamenti
bízza kodifikálásukat. Az
képviselõ nyitotta meg, mint háziutóbbi idõben határozottan
gazda. A résztvevõk áttekintették a
érezhetõ egyfajta konzervatív
nõk szexuális és reproduktív jogait
visszaigazodás a hagyomáDr. Gurmai Zita a Portugál Szocialista Párt európai parlamenti
s az eszmecsere lezárásaként megnyos nõi szerephez, ami nem
delegációja által a nõk egészségügyi és reproduktív jogairól renállapították, hogy a nõk is teljes szafelel
meg a gyengébb nem
dezett konferencián 2006. október 16-án Lisszabonban, Alberto
badságot kell, hogy élvezzenek
harmadik évezredben betölMartins-szal, a Portugál Szocialista Párt fõtitkárával
egészségügyi és utódnevelési kérdétendõ szerepének.

Csillagok és virágok
Igen nagyra értékelem
a civil szervezetek
munkáját a társadalmi
kohézió erõsítésében és
a kormányzati munka
támogatásában
is.
Ezért mikor a várpalotai Írisz Nõegyesület
2006. október 13-i vetélkedõvel
színezett
rendezvényére kaptam
meghívást, és felkérést,
hogy „Nõk az Európai
Unióban” címmel elõadást tartsak, szerencsére sikerült rá idõt
szakítanom.

dolgozhassanak, bekapcsolódhassanak Európa közlekedési érrendszerébe. Elõadásom során igyekeztem a
magyar idegenforgalom lehetõségeire is felhívni a figyelmet, többek között elmondtam, hogy ösztönöztem,
2009 legyen az unióban a Turizmus
Éve. A Nõjogi és Esélyegyenlõségi
Bizottság alelnökeként végzett tevékenységemrõl is igyekeztem hû képet
adni. Hangsúlyoztam, hogy mindent
elkövetek a két nem közötti megítélésbeli különbségek és a diszkrimináció eltörlése érdekében.
Dr. Gurmai Zita az Írisz Nõegyesület
vezetõivel

Elõadásomban kissé eltértem az elõre meghirdetett témától,
mert a jelenlévõk kérésére beszámoltam képviselõi tevékenységem több vonulatáról is, melyek számos területen szolgálják
Magyarország érdekeit. Elmondtam, hogy mint a Közlekedési
és Idegenforgalmi bizottság tagja, sokat dolgozom azért, hogy a
magyar közúti és vasúti szállítók minél jobb feltételek mellett

A rendezvényen „Írisz és Margaréta”
címmel európai uniós vetélkedõre került sor, melynek gyõztes,
három fõs csapatát brüsszeli kirándulásra hívtam meg. A nyertes csapat elmondta, nem voltak könnyûek a kérdések, de megérte, hiszen jövõ tavasszal már utazhatnak is, ismerkedni az Európai Unió, az Európai Parlament mûködésével és a belga fõváros nevezetességeivel. Szeretettel várom õket, és természetesen,
az eddigiekhez hasonlóan, az õ látogatásukról is be fogok számolni itt, a Hírmozaikban.
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Szocialista miniszterek az

esélyegyenlõségért
Külön öröm számomra, hogy a soros finn elnökség kiemelt figyelmet szentelt a nemek
közötti esélyegyenlõséget támogató program
következetes végrehajtásának. Az elnökség
programjának része volt a Férfiak és a társadalmi nemek egyenlõsége címmel tartott
konferencia is Helsinkiben, 2006. október 56-án. A konferencia résztvevõi megpróbálták
feltérképezni a lehetséges politikai megoldásokat, melyek lehetõvé teszik, hogy a férfiak
álláspontja is érvényesüljön a társadalmi nemek egyenlõségének biztosítása során.
A konferencia után a szocialista párti európai
esélyegyenlõségi miniszterekkel az Európai
Szocialisták Pártjának kezdeményezésére
október 6-7-én Helsinkiben tanácskozást tartottunk, amelyen megvitattuk a nemek közötti esélyegyenlõséggel kapcsolatos teendõket, egyeztettük stratégiáinkat. A tanácskozás házigazdája az unió soros elnöksége nevében Tuula Haatainen, az egészségügyi és
társadalmi kérdések finn minisztere volt.
A szocialista miniszterasszonyok elismeréssel adóztak az Európai Szocialisták Pártja által kezdeményezett kampánynak az ember-

csempészet, a kényszerített prostitúció ellen,
a sport tisztaságának megõrzése érdekében.
A találkozó során a felelõs szakminiszterekkel véleményt cseréltünk a nõknek a gyer-

arra, hogy itt sok nõ dolgozik. Franco
Frattini igazságügyért, szabadságjogokért és
biztonsági kérdésekért felelõs európa biztos
támogatásával 123 millió eurós költségvetés-

meknevelésben betöltött szerepérõl, az abortuszhoz való jogáról, a létrehozandó Társadalmi Nemek Intézetérõl. Kiálltunk a férfiak
és nõk közötti fizetésbeli különbségek fokozatos megszûntetéséért, megállapodtunk,
hogy 2007 elején a Bizottság felmérést végez
errõl. A szociális, gyermeknevelõ és egészségügyi területen fokozott uniós finanszírozással beruházásokat eszközölnek, tekintettel

sel elindítják a nõkkel szembeni erõszak kiküszöbölését célzó Daphne programot.
Biztos vagyok benne, hogy ezeknek a konkrét intézkedéseknek a megvalósításával a
nõk helyzete - ahogy az európai szocialisták
stratégiája is kijelölte - 7 éven belül jelentõsen javulni fog, s ehhez jelentõsen hozzá fog
járulni a soron következõ német elnökség elkötelezettsége a nõi egyenjogúság mellett.

A következõ lépések: A NÉMET ELNÖKSÉG PRIORITÁSAI
A 2007. január 1-tõl kezdõdõ német elnökségre különösen
nehéz idõszakban kerül sor. Nem "csupán" egy alkotmányos
válság idõszakában, hanem az általános euroszkepticizmus,
sõt, a több tagállamban tapasztalható nacionalista, extremista és
bõvítésellenes hangulat légkörében. E nem igazán kedvezõ körülmények
között kell a német elnökségnek többek között az alkotmánnyal és a
közel-keleti rendezéssel kapcsolatos elképzeléseit véghezvinni.
Az elnökség ideje alatt kerül sor a Római Szerzõdés 50. évfordulójának
megünneplésére, 2007. március 25-én. E napon egy politikai nyilatkozat

A német elnökség
legfontosabb feladatai:
l a globalizáció közepette az európai értékek megõrzését dinamikus gazdasági fejlõdés és példaértékû szociális modellel;
l belsõ biztonság megõrzését a terrorizmus
ellenes harc, a határokon átnyúló bûnözés visszaszorítása által;
l a szomszédsági kapcsolatok megszilárdítását (ENPI) és a világ harmadik országaival folytatott együttmûködés megerõsítését;
l a Föld jövõjét meghatározó prioritások
érdekében történõ cselekvést az alábbi
kulcsterületeken: fenntartható fejlõdés,
környezetvédelem,
éghajlatváltozás,
nemzeti örökség védelme.

aláírására is sor kerül Berlinben, amelyben az európai értékek
megerõsítésére, a közös európai jövõbe vetett hit melletti bizalom biztosítására irányul.
Át kell gondolni nemcsak Európa jövõjét, hanem azt is, hogyan lehet
Európát közelebb hozni polgáraihoz. Megoldást kell keresni az
euroszkepticizmusra, a közös értékek megõrzésére, a szolidaritás
elveszett talajára. Európa a biztonság, prosperitás térsége kell, hogy
legyen és az európai integráció értékeit a polgároknak is el kell
ismerniük.

A konkrét lépések:
l Alkotmány: konkrét javaslatot kívánnak
tenni az alkotmányos folyamat elõmozdítása érdekében.
l Gazdasági dinamizmus és szociális felelõsség: a gazdasági potenciálban rejlõ lehetõségek és az innováció elõmozdítása.
Január és március között a fõ figyelem
központjába az energia és a munkahelybõvítés és gazdasági fejlõdés-ösztönzés
fog állni. Ennek keretei között a belsõ
piac tökéletesítése, a jogszabályi környezet fejlesztése, a kutatás, oktatás és képzés erõsítése a fõ célkitûzés.
l Energia: az energia kérdése központban
szerepel. Itt egyrészt a biztonságos energiabeszerzés, az energiafüggõség mér-

séklése, az alternatív energia felhasználás ösztönzése, az energia takarékosság
áll a középpontban.
l Szociális dimenzió: cél az európai szociális
érzékenység megõrzése, az, hogy a törvényekben, intézkedésekben jelen maradjon a
szociális dimenzió. Kiemelt jelentõséget
tulajdonítanak az Esélyegyenlõség Európai
Évének is. Sõt, figyelemmel kísérik az
esélyegyenlõség érvényesülését a munkahelyeken, az idõsebb munkavállalók elhelyezkedésében, a karrier és a család összeegyeztethetõségében.
l Belügyek: a terrorizmus elleni harc, a nemzetközi bûnözés elleni fellépés az elsõdleges
cél. Erõsíteni kívánják az Europolt, a SIS-2
rendszert, a határõrizet hatékonyságát.
l Külpolitika: az EU nemzetközi szerepvállalásának erõsítése, az alábbiak hangsúlyával.
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Akik a nyugati széllel jöttek…
Európai parlamenti képviselõk
látogatása hazánkban
2006. szeptemberében Harangozó
Gábor európai parlamenti képviselõtársammal szerveztük meg az Európai
Parlament Regionális Fejlesztési és
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság szocialista képviselõcsoportjának
kihelyezett munkacsoport-ülését Magyarországon. A látogatás Budapest
után fõleg az ország délnyugati részére koncentrált (Pécs, Siklós, Dombóvár, Keszthely, Hévíz), és több célja is
volt: kapcsolatfelvétel a helyi hatóságokkal; közvetlen eszmecsere a szakértõkkel; a kohéziós és strukturális
alapok által társfinanszírozott projektek megtekintése; a közlekedési infrastruktúra feltérképezése; helyi turisztikai projektek és fejlesztések felmérése; találkozó helyi politikusokkal, valamint nem utolsó sorban
egyeztetés a 2006. október 1-i választási felkészülés stratégiájáról.

A Delegáció tagjai Dr. Szili Katalinnal, a Parlament elnökével
és a magyar EP képviselõkkel

ról, hogy Magyarország intézményrendszere az uniós pénzek felhasználására
felkészült és magasan az uniós szint felett van.
mellett a két bizottság szocialista
képviselõcsoportja a látogatás követõen megállapította, hogy Magyarország számára a jövõ rengeteg lehetõséget tartogat, hiszen az EUs alapok felhasználásánál az új
z öt napos
technológiákra és
program során
horizontális megmindent megoldásokra kontettünk, hogy a fenti
centrál, nem pecélok teljesüljenek: a
dig önmagában
delegáció találkozott a
az
agráriumra,
helyi hatóságok képvivagy egyszerûen
selõivel, regionális fejcsak a turizmuslesztési szakértõkkel,
ra. Ahhoz, hogy
Szili Katalin HázelnökMagyarország fejkel, Bajnai Gordonnal,
lettségben utoléra Nemzeti Fejlesztési
A portugál képviselõ úrral,
je a régi tagállaÜgynökség elnökével.
Emanuel Fernandezzel
mokat, a delegáUtazásuk során lehetõségük nyílt megfigyelni a tömegközle- ció javaslata szerint két kulcstényezõre
kedés helyzetét, hiszen utaztak a BKV kell koncentrálni: a munkahelyteremtésZrt. és a Volánbusz Zrt. vonalain is, Ma- re és a gazdasági növekedésre. Magyargyarországra pedig Malév járattal jöttek. országnak nagyobb növekedési ütemet
Budapesten meglátogatták a Duna TV kell elérni, mint a többi tagállamnak.
szerkesztõségét ahol Cselényi László Ezen ambíciózus célokhoz a regionális
elnök úr bemutatta a regionális TV politika és a vonatkozó európai alapok
mûködését. Dombóváron és Hévízen elengedhetetlenek. A képviselõk elismegismerkedtek Magyarország turiszti- merték, hogy az Új Magyarország Fejkai kincseivel, a termálfürdõkkel is ahol lesztési Terv a valóban fontos területekre
bemutatásra kerültek az elmúlt években koncentrál, többek között a gazdasági
felépített gyógyfürdõ komplexumok. A fejlõdésre, közlekedésre, a munkaerõ
munkacsoport látogatása a lobbané- képzésére, a közigazgatás és közszolkony belpolitikai helyzet ellenére is re- gáltatások megújítására, a fenntartható
mek hangulatban zajlott. Az európai par- fejlõdés megvalósítására. Szintén a polament képviselõi meggyõzõdhettek ar- zitívumok között említették a szocialista

A

E

európai parlamenti képviselõk, hogy a
fejlesztések tervezésénél a civil társadalom véleményét figyelembe vették régiós szinten is.
delegáció sajnálatát fejezte ki,
hogy a közlekedési szektor színvonala messze elmarad az uniós
átlagtól. Ennek fejlesztésére (közút és
vasút) körülbelül hat milliárd euróra lenne szükség, hogy elérje a régebbi uniós
tagállamok szintjét. A légiközlekedés
kapcsán azon reményüknek adtak hangot, hogy a MALÉV privatizálása hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltatás ügyfél-orientáltabb legyen. A turizmus felvirágoztatása óriási lehetõségeket tartogat Magyarország számára, ehhez
azonban a közlekedési infrastruktúrát
megfelelõen ki kell alakítani.
küldöttség összefoglalásképpen
megállapította, és a jövõt illetõen
elõremutatónak tartotta, hogy a
nemzeti szintû feszültségek ellenére he-

A

A

Cselényi Lászlóval,
a Duna TV látogatásakor
lyi szinten a kormányoldal és az ellenzék
nyitott az együttmûködésre, melynek
következtében Magyarország megfelelõen használja fel az európai alapok forrásait.
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Könyvajánló
Regions: Statistical yearbook 2006
(A Régiók Évkönyve 2006)
Professzionális statisztikai évkönyv az Európai Unió 254
régiójáról NUTS-2 szinten. A kiadvány tartalmazza: EU25 + Bulgária és Románia 14 statisztikai régióját is!
Nyolc témakör részletes vizsgálata (mezõgazdaság,
népesség, egészségügy, GDP, munkaerõpiac, kutatásfejlesztés, innováció, turizmus, oktatás, szállításközlekedés, munkanélküliség, városi adatok!) elemzések,
adatok, térképek segítségével. Az idei szám kiemelt figyelmet szentel a demográfiai változások következményeinek, a
városok regionális fejlesztésben játszott szerepének (urban
dimension). CD-ROM melléklettel!
Ára: 7950 Ft + ÁFA
ISBN 92-79-01799-3
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Honlapajánló
Az Európai Unió a világban
http://ec.europa.eu/world/index_en.htm
Egy nagyon érdekes és informatív oldal jelent meg az Európa szerveren. Európa
világban betöltött szerepébõl fakadóan nagyon sok olyan problémával szembesül
a közösség, melyben fontos, hogy európai válaszok szülessenek. Példaként, elég ha csak a kínai kapcsolatokra, a szomszédsági
politikára, a jövõ energiakérdéseire vagy a fejlesztési politika egy-egy kulcsterületére gondolunk és ezen területekre vonatkoznak a lehetséges válaszok. A weboldal egyrészt próbálja betölteni azt a vákumot, melyet az egységes közösségi
külpolitika hiánya okoz, másrészt segít, a világban történõ eligazodásban a közösségi szemlélet alkalmazásával.
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