
1

Európai Közgazdászok Egy Alternatív Gazdaságpolitikáért Európában

Jobb intézmények, szabályok és eszközök a teljes
foglalkoztatásért és társadalmi jólétért Európában

Memorandum 2002

Tartalom:

Összefoglalás

1. Önáltatás, hamis optimizmus és folytatólagos megszorítás közepette növekvõ
bizonytalanság: A Széleskörû Gazdaságpolitikai Útmutató (BEPG) �� =The Broad
Economic Policy Guidelines��  2002.

2. Az Európai Társadalmi Modell −−  egy európai alternatív gazdasági stratégia
sarokpontjai

3. Keleti bõvítés −−  kihívás és perspektíva az Európai Társadalmi Modell számára

4. Jobb intézmények, szabályok és eszközök az Európai Társadalmi Modell számára

4.1 demokratikusabb és hatékonyabb makro-gazdaságpolitikai szerkezet
4.2 erõsebb elkötelezettség a társadalmi jólét iránt
4.3 a közszolgáltatások reformja és erõsítése
4.4 a közérdek érvényesítése a pénzpiacokon

5. Következtetés



2

Összefoglalás

1. A Stabilitási és Növekedési Egyezmény gyakorlati összeomlása a legfrissebb bizonyítéka
az európai gazdaságpolitika teljes csõdjének. Az utóbbi években az Európai Unió képtelen
volt helyesen felbecsülni és elõrelátni az európai gazdaság zavaros fejlõdését és képtelen volt
megszervezni egy elõrevivõ lökést a növekedés, a foglalkoztatás és jólét terén. E politika
csõdjének okai a roppant szûklátókörû elméleti megközelítésben és az ezt a megközelítést
alátámasztó merev intézményi intézkedésekben rejlenek.

2. Az Európa Tanács munkája folyamán lényegében semmibe vette ezt a csõdöt és arra
törekedett, hogy az alapul szolgáló ideológiát és intézményi szerkezetet megõrizze és tovább
erõsítse. Jellemzõen ellenségességet tanúsított az Európai Társadalmi Modell koncepciójával
szemben, még csak a napirendjén sem szerepelt. Ha folytatódik ennek az irányzatnak az
érvényesülése, az eredmény a gazdasági fejlõdés hosszan tartó elégtelensége és az Európában
történelmileg elért szociális vívmányok további lerombolása lesz. Ugyancsak akadályozni
fogja a Közép- és Kelet-európai országok beilleszkedését egy minden részletre kiterjedõ össz-
európai fejlõdési stratégiába.

3. Ennek a tetszetõsnek nem nevezhetõ perspektívának alternatívájaként az európai gazdasági
és szociális politikának alapos reformját javasoljuk. A reformot célként kell vezérelje a teljes
foglalkoztatottság, a társadalmi egyenlõség, mindenki jóléte és a fenntartható ökológia, mint
az Európai Társadalmi Modell sarokpontjai. Az e célok elérését szolgáló konkrét stratégiát
széleskörû társadalmi vitának kell alávetni és egy demokratikusan legitimált eljárásban
meghatározni a prioritásait és kijavítani a tévedéseit.

4. Javaslatok egy, az Európai Társadalmi Modell megvalósítására sokkal jobban
törekvõ gazdaságpolitikára

4.1 Egy demokratikusabb és hatékonyabb makrogazdasági politika alapját meg kell
erõsíteni:
- Az Európa Parlament és a nemzeti parlamentek sokkal nagyobb mértékben kell részt

vegyenek a gazdasági politika koordinálásában.
- Az Európai Központi Bank feladatát bõvíteni kell, hogy az magába foglalja a teljes

foglalkoztatottságot és fenntartható fejlõdést.
- Az EU költségvetését 2007-re az európai bruttó nemzeti termék 5 %-ra kell növelni.
- Az adó-versengést ki kell küszöbölni a társasági adóztatás egységesítése és a külföldi

tõkejövedelemrõl adott kölcsönös tájékoztatás révén.

4.2 Meg kell teremteni az alapját a társadalmi jólét iránti erõsebb európai
elkötelezettségnek.
- A társadalom minden tagjának feltétel nélküli joga kell legyen a méltó életfeltételekhez.
- Be kell vezetni szociális kiadások alsó határértékének színjét.
- A társadalombiztosítási rendszereket, különösen a nyugdíjrendszereket fenntartani és

javítani kell, azok egyetlen részét sem szabad privatizálni.

4.3 Erõsíteni kell a közszolgáltatásokat Európában és nem szabad azokat alárendelni a
korlátlan verseny neo-liberális logikájának. E cél elérésének útja: a nemzeti felmentések
meghatározása az európai versenytörvény alól, egy elõirányzat keret meghatározása, vagy
még inkább egy közös megegyezés az általános érdekû szolgáltatások alsó határértékének
szintjérõl.
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4.4 A társadalmi érdeket meg kell erõsíteni a pénzpiaci szabályozásban. Ez megköveteli a
közösségi tulajdonú, a kölcsönös és szövetkezeti intézmények védelmét a kizsákmányoló
versenytõl, valamint a felügyeleti szervezetek erõsítését és állandósítását Európában. Az
Átvételi Irányelvet (Takeover Directive) is újra kell fogalmazni figyelembe véve az
alkalmazottak, a helyi közösségek, a kis- és közepes vállalkozások érdekeit is.

1. Önáltatás, hamis optimizmus és folytatólagos megszorítás közepette
növekvõ bizonytalanság: A Széleskörû Gazdaságpolitikai Útmutató (BEPG)
��=The Broad Economic Policy Guideline�� 2002.

A még folyó 2002-es esztendõ a gazdasági növekedésre és a foglalkoztatásra  vonatkozó
hivatalos elõrejelzések ismételt lefelé igazításának, a munkanélküliségre vonatkozóék ismételt
felfelé igazításának volt tanúja az EU-ban. A 2,75 százalékos lényeges növekedés, amelyet a
BEPG 2001 jósolt, nem következett be, és az ez évre várt erõs fellendülés sem vált valóra. A
gazdasági növekedés fél és egy százalék között marad, következésképpen  túl alacsony ahhoz,
hogy megelõzhetné a munkanélküliség újranövekedését. Az általános gyengeség az
elbocsátások rendkívül magas hullámával jár együtt, különösen azoknál az új technológiákkal
foglalkozó, a telekommunikációs, a média és a pénzügyi szolgáltató társaságoknál, amelyeket
alig néhány éve még az „Új Gazdaság” élcsapatának és a „tudásalapú társadalom” alapjának
tekintettek, amelyek a Bizottság szerint 2010-re Európát a világ legversenyképesebb régióvá
kellene változtatnia. Most már világos, hogy az „Új Gazdaság” nagy részben nem volt
megalapozott, és a pénzügyi spekuláció dinamizmusa jelentõs kihasználatlan kapacitások
felhalmozódásához vezetett ezeken a területeken, az amerikai részvényes-kapitalizmus
modellel való rögeszmeszerû versenyzés által hajszolva.

A gazdaság jelenlegi törékenysége annál is inkább aggasztó, mert az EU nem számíthat külsõ
serkentésre, hogy az ellensúlyozza a belsõ kereslet hiányát. A helyzet az USA-ban roppant
ingatag, közel áll a hanyatláshoz, Japánban pedig folytatódik a hosszantartó stagnálás. Több
mint húsz év óta elõször valós a veszélye, hogy deflációs spirál következik be a
világgazdaságban.

Mindazonáltal az Európa Bizottságot és az ECOFIN-t e tények egyike sem készteti
meggondolásra, még kevésbé szolgáltat okot arra, hogy felülvizsgálják és felülbírálják
elõrejelzéseik és gazdaságpolitikai ajánlásaik elméleti alapját. Ahelyett, hogy komolyan
vennék a jelenlegi helyzetben rejlõ veszélyeket és határozott gazdaságpolitikai ellenlépéseket
javasolnának, az önámítás útját választják visszautasítva a valóság felismerését. Az EU
gazdaságpolitikájának kulcs-dokumentuma, a BEPG Európát „a gazdasági megújulás
küszöbén” látja, „a gazdaságpolitika gyors és határozott reagálása, az egészséges
megalapozottság, a kedvezõtlen gazdasági megrázkódtatás-sorozatok hatásának
felgöngyölítésével együtt járó bizalom-újraépülés” eredményeként. Mivel pedig nincs
különösebb probléma, az európai hatóságok nem látják szükségesnek, hogy politikáikat
felülvizsgálják és felülbírálják. A BEPG nyugalma közel jár az abszurditáshoz, amikor − egy
bizonytalan és csökkenõ beruházásokkal jellemezhetõ helyzetben − azt állítja, hogy „az
árstabilitás iránti elkötelezettség egy stabilitási kultúrát eredményezett, csökkentve a
bizonytalanságot és elõmozdítva a bérek mértéktartását, ezáltal biztosítva a beruházás-barát
környezethez szükséges alapot”. Ez egy szégyenteljes állítás tekintettel a pénzpiacok által
okozott bizonytalanságra, amelyet nagy mértékben fokoz igen sok cég helytelen vezetése.

Amikor egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy több ország nem képes tartani az 1997 évi Stabilitási
és Növekedési Egyezmény (SPG) által meghatározott korlátokat, és néhány kormány − igen
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ésszerûen − hajlamosnak látszott a növekedés érdekében emelni a közkiadásokat figyelmen
kívül hagyva a költségvetési deficitet, a Bizottság zavaros módon reagált. Bár bejelentette
elhatározását, hogy hivatalos eljárásokat indít Portugália és valószínûleg Németország ellen
deficitjük túllépése miatt, ugyanakkor azt javasolta, hogy a kiegyensúlyozott költségvetés
elérésének határidejét halasszák késõbbre. Míg néhány nyilvános bejelentés szerint az SGP-t
rugalmasan kell értelmezni, a Bizottság elnöke „ostobának” minõsítette az Egyezményt,
ezáltal hitelesítette az ismételt kritikát, amelyet mi már az Egyezmény elfogadásakor, 1997-
ben is megfogalmaztunk.

Teljesen világos, hogy az SGP összeomlása nem szolgáltatott elegendõ indítékot, hogy a
Bizottság kritikusan felülvizsgálja az elméleti megközelítéseket, ezzel hangsúlyozva politikai
orientációját. A tapasztalati bizonyítékoktól és a valóságtól való elszakadás egy politikai
botrány, amely roppant költséges emberek milliói számára. A nagy jövedelmû tudósgárda
folytatódó dogmatizmusa tudományos botrány is. Ebben az összefüggésben szeretnénk
hangsúlyozni, hogy az elõzõ memorandumaink kritikai helyzetelemzései és az EU-ban
uralkodó gazdaságpolitikák kilátásainak elõrebecslése sokkal jobban megfelelt a valóságnak a
BEPG által elõrevetítettnél. A Bizottságot azonban ez még annyira sem zavarja, hogy
megjegyzéseket tegyen a kritikákra, nemhogy nyílt vitába bocsátkozna a gazdasági
prioritásokról és azok megvalósítási módjáról.

Az európai gazdaságpolitika kudarca mögött a Maastrichti és Amsterdami Szerzõdésben,
valamint az SGP-ben lefektetett intézményi és ideológiai rendelkezések állnak. Az eljövendõ
EU bõvítést úgy kellene tekinteni, mint egy alkalmat, hogy ez a problematikus alap kijavításra
kerüljön. Ehelyett épp az ellenkezõje történik. Az Európa Konvent, aminek az a feladata,
hogy egy új, alkotmány jellegû EU Egyezmény tervezetet készítsen a következõ nyárig,
eltökéltnek látszik, hogy megerõsítse és tovább erõszakolja a gazdasági és társadalmi
szerkezet félrevezetõ és káros alapelveit a Közösségben. A Konventnek a kibõvített EU
gazdasági irányítására vonatkozó javaslatai fenntartják az ESCB (Európai Központi Bank)
nagyon szûkkörû megbizatását és a demokratikus elszámoltathatóságának úgy szólván teljes
hiányát. Nem engednek teret egy sokkal elõremutatóbb európai fiskális politikának, akár egy
bõvített és rugalmas európai költségvetésen, akár a tagállamok közötti minden részletre
kiterjedõ politikai együttmûködésen keresztül. Egy bõvült Európa társadalmi szerkezete, vagy
a jellemzõ európai társadalmi modell, amelyet a politikai szónoklatok idéznek, és amely
emberek millióinak vágyait és reményeit tükrözi Európában, nem szerepel az Európa Konvent
napirendjén. Ez a semmibevétel a Konvent tagok némelyikének, a szakszervezeteknek és civil
szervezeteknek nyílt, nézetünk szerint indokolt, tiltakozásához vezetett.

Ebben a memorandumban az európai gazdaságpolitika egy alternatív megközelítését
javasoljuk, amely egy erõs európai társadalmi modell koncepcióján alapul, ami, nézetünk
szerint, az Európai Unió reformjának fõ irányvonala kellene legyen. A 2. fejezetben az
európai társadalmi modell sarokpontjait tárgyaljuk. A 3. fejezet röviden tárgyalja az
eljövendõ bõvítés miatt felmerülõ speciális problémákat, amelyek, úgy látjuk, egy minden
részletre kiterjedõ össz-európai fejlesztési strtégiát tesz szükségessé. A 4. fejezetben elõadjuk
javaslatainkat az európai társadalmi modell koncepcióján alapuló politikára négy területen:
makrogazdasági politika (4.1), társadalmi jólét (4.2), közszolgáltatások (4.3) és a pénzpiac
szabályozása (4.4). Ezek a javaslatok nem kimerítõek és nem teljesen kimunkáltak, kritikus
közgazdászok közötti széleskörû viták ideiglenes eredményei, akik szeretnék, ha más
szakemberek és a nagy nyilvánosság megtenné észrevételeit és kiszélesítené a vitát.
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2. Az Európai Társadalmi Modell −− egy európai alternatív gazdasági
stratégia sarokpontjai

Hivatalos nyilatkozatokban egy speciális európai modellt gyakran idéznek, mint amit
megõrizni kell és megvédeni törekvésekkel szemben, amelyek a társadalmi élet valamennyi
területét alárendeli a piac törvényének és a nemzetközi versenyképesség parancsának. Úgy
mutatják be, mint a neo-liberális politikák egy alternatíváját, mint egy alternatívát az amerikai
modellel való versengéssel szemben, mely modellre súlyos egyenlõtlenségek, kicsiny
társadalmi együttmûködés jellemzõ és roppant gazdasági és társadalmi terheket ró az emberek
többségére. Mindazonáltal túl ezen a nagyon általános méltatáson a speciális európai
társadalmi modell tartalmának jellemzése gyakran roppant ködös marad és a gyakorlati
gazdaság- és szociálpolitika ellenkezõ irányban folyik − az amerikai minta felé.

Mi támogatjuk az európai társadalmi modell koncepcióját és javasoljuk, hogy ennek a
modellnek alapvetõ elemei lényeges részét képezzék a jövendõ európai alkotmánynak. Európa
a világ leggazdagabb régióinak egyike roppant nagy lehetõséggel mind az itt élõ emberek
jólétének fokozására, mind a világ kevésbé fejlett régióinak támogatására. Ez a lehetõség
azonban nem kielégítõen fejlett és kihasznált. Tömeges munkanélküliség, társadalmi
polarizáció, labilitás és bizonytalanság terjedt el a legutóbbi két évtizedben, mialatt egyre
inkább piac-alapú törekvések uralták a gazdaságpolitikát. Úgy gondoljuk, hogy ezt az
irányzatot csak erõs társadalmi közbeavatkozás és ellenõrzés tudja megfordítani, amelynek
célja egy alternatív típusú gazdasági fejlõdés meghatározása és megvalósítása.

Politikai közbeavatkozások helytelenné válhatnak, de aligha tévedhetnek nagyobbat, mint
amekkora a privát társaságok tévedése volt a nekilódulás és hanyatlás legutóbbi évtizedében
óriási túlkapcitásokkal számos iparágában az „Új Gazdaság”-nak, amelyet utólagosan
„kiigazítottak” mély válságokon át és tömeges elbocsátások révén. Politikai elhatározásokat
eltorzíthat csalás és korrupció is, de a legtöbb csalást és korrupciót, amire mostanság fény
derült, privát társaságok követték el. A gazdaságpolitika tévedéseit társadalmi megvitatás
útján és demokratikusan hozott döntésekkel lehet és kell kijavítani. Az ilyen javítások
költségei lényegesen kisebbek és sokkal igazságosabban elosztottak, mint a privát csalásoké
és „illetlenségeké”, ahogy az ENRON esete is mutatja, amely egy most elkészült tanulmány
szerint a társadalomnak több mint 200 milliárd dollárjába fog kerülni.

Egy alternatív gazdaságpolitikának fõ általános alapelvei a társadalmi megvitatás és
fokozottan demokratikus ellenõrzés, valamint részvétel a gazdasági fejlesztés folyamatában.
Az ilyen megvitatásoknak és beavatkozásoknak társadalmilag megfogalmazott céljai kell
legyenek, amelyeket egy európai társadalmi modellnek teljesítenie kell. Koncepciónk szerint
legalább négy ilyen alapvetõ célkitûzés van: a teljes foglalkoztatottság, a társadalmi jólét, a
társadalmi igazságosság és az ökológiai fenntarthatóság.

2.1 Teljes foglalkoztatottság

Teljes foglalkoztatottságon mi azt értjük, hogy minden személynek, aki képes és hajlandó
dolgozni, joga van egy méltányos álláshoz.

A 2000 márciusi lisszaboni csúcstalálkozó óta a teljes foglalkoztatottság ismét az egyik fõ
célkitûzése az EU programjának. A mi értelmezésünk azonban jelentõsen különbözik az
Európa Bizottság, az ECOFIN és legtöbb tagállam kormányának értelmezésétõl. A hivatalos
koncepcióban a teljes foglalkoztatottság fenntartása lényegében a munkaképes korú népesség
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részvételi aránya növelésének problémjaként jelenik meg, munkára ösztönözve az embereket
függetlenül a körülményeiktõl és a munka feltételeitõl. Mi ellenezzük a teljes foglalkoztatás
ilyen mechanikus felfogását, mert nélkülözi azt a társadalmi lényeget, ami a teljes
foglalkoztatást kívánatos céllá teszi.

Ez nem azt jelenti, hogy vissza akarnánk térni az ötvenes-hatvanas évek szociáldemokrata
politikájának programjához, amely fõként a férfiak foglalkoztatásán alapult. Mi számításba
vesszük a technológiákban és társadalmi szerkezetben bekövetkezett változásokat, a
családokon belüli új munkamegosztás terjedését, az új egyéni törekvéseket és életmódokat, az
elterjedt kívánalmakat a sokkal rugalmasabb munkaidõ beosztások iránt stb. Persze úgy
hisszük, hogy az alábbi fõ alapelvek érvényesek maradnak:

- A munkavállalás önkéntes kell legyen és nem kötelezõ. Az állás meg kell feleljen az
alkalmazott személy képzettségének és elvárásainak, valamint lehetõséget kell nyújtson a
továbbtanulásra és a hivatali elõremenetelre.
- Az alkalmazottaknak joga kell legyen a rendszeres és állandó álláshoz és nem szabad
bizonytalan munka elfogadására kényszeríteni õket.
- A teljes munkaidõben dolgozó emberek bére vagy fizetése lehetõvé kell tegye számukra az
önálló életvitelt az elszegényedés veszélye nélkül.
- Az alkalmazottak munkájuk teljes védelmét kell élvezzék, továbbá jogokat az elbocsátás, a
hátrányos megkülönböztetés és a munkaadó egyéb önkényes intézkedései ellen.
- Valamennyi a munkaidõ rugalmasságára és a munka feltételeire vonatkozó intézkedéshez
szükséges az alkalmazottak egyetértése.

A teljes foglalkoztatás ebben az értelemben alapvetõ gazdasági, társadalmi és politikai elõny a
társadalom számára. Gazdasági értelemben a teljes foglalkoztatás lehetõvé teszi, hogy a
társadalom termelõképességét teljes mértékben kihasználjuk és így fokozzuk a jólétet.
Jelentõs hozzájárulást jelent a társadalmi egészségügyi költségvetéshez is, mert adóbevételt
eredményez és csökkenti az állásnélküli- és szegény-támogatás közkiadásait.
Társadalmilag a teljes foglalkoztatás jelentõs tényezõje a társadalmi felzárkózásnak és
beilleszkedésnek, elõsegíti az egyén lehetõségét a fejlõdésre és önbecsülésre, valamint erõsíti
a társadalmi összetartást és szolidaritást. Továbbá a teljes foglalkoztatás erõsíti a munkások és
a szakszervezetek helyzetét, és részben ellensúlyozza a munka általános hátrányait a tõkével
szemben.
Végül politikailag a teljes foglalkoztatás fontos tényezõje a politikai stabilitásnak és hatékony
ellenlépés mindenfajta politikai szélsõséggel és fundamentalizmussal szemben.

2.2 Társadalmi jólét

A társadalmi jólétbe beleértjük minden ember feltétel nélküli jogát az anyagi források egy
olyan szintjéhez, amely lehetõvé teszi az emberi méltóság szerinti életvitelt és a hozzáférést
valamennyi szociális és kulturális intézményhez. Egy minden részletre kiterjedõ társadalmi
jólét eléréséhez lényegesek az erõs és államilag fenntartott szociális biztosítási rendszerek
(mint a nyugdíj és betegellátás rendszerei) és a közszolgáltatásokkal való ellátás, pl. az oktatás
és a gyermekgondozás.

A nagy mértékû társadalmi összetartás és a szegénység kiirtása ugyancsak az EU
kinyilvánított céljai közé tartozik. A gyakorlatban azonban számos területen a politika nem
segíti ezen célok elérését, esetenként épp ellenkezõ hatású. Ez utóbbi különösen igaz a
szociális rendszerek úgy nevezett „modernizációjára”, ami lényegében egy privatizációs
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stratégia. Jelenleg a nyugdíj rendszerek reformja áll igen elõkelõ helyen az EU programjában.
Az állami nyugdíjrendszerek váltásában az állami elosztó/kióvó (PAYG) sémáról a
magánalapítású tõkepiaci sémákra való áttérésrõl van szó. Ez a „modernizáció” a jövendõ
nyugdíjasok életszínvonalát a pénzpiacok kiszámíthatatlan veszélyeinek teszi ki. A
részvénypiac jelenlegi lejtmenete és a nagy amerikai társaságok csõdje, amelyekbe nagyobb
nyugdíj alapok alkalmazottak tömegeinek társadalombiztosítási hozzájárulását fektették be,
látványosan bizonyítják, hogy ezek a piacok nem megbízható alapjai a biztonságos
nyugdíjaknak, és hogy ez a krízis sok-sok nyugdíjast taszíthat kimondott szegénységbe. Az
okok, amelyeket az állami PAYG sémákról a magán tõkepiaci sémákra történõ váltás
igazolására rendszeresen felhoznak, nem csak hogy nem meggyõzõek, hanem egyszerûen
tévesek. Egy idõsödõ társadalom − amennyiben a nyugdíjasok jelenlegi viszonylagos
életszínvonalát fenntartandónak tartjuk −, a jövõbeli termelés nagyobb hányadának valós
átcsoportosítását teszi szükségessé a dolgozó népességtõl a nyugdíjasoknak, tekintet nélkül
arra mechanizmusra, amellyel ezt az átcsoportosítást végrehajtjuk. Fenntartjuk állításunkat,
miszerint ez az átcsoportosítás biztonságosabban és nagyobb igazságossággal hajtható végre
az állami elosztó/kirovó rendszer útján. Az államiról a magán rendszerekre történõ váltás
mögötti valós hajtóerõ nem valamiféle objektív szükségesség, sokkal inkább a nagy
intézményi befektetõk érdekei és befolyásoló hatalma, amelyek uralmat fognak kapni a
magán biztosítási hozzájárulások milliárdjai felett, hogy azt pénzpiacokba fektessék. Azaz a
profit kilátások és nem az idõsödõ társadalom problémái azok, melyek a nyugdíjrendszerek
modernizálását hajtják.

2.3 Társadalmi igazságosság

Társadalmi igazságosságon mi a társadalmi megkülönböztetésnek, a jövedelem és vagyon
elosztás túláradó egyenlõtlenségének hiányát, valamint az anyagi forrásokhoz, a demokratikus
társadalmi párbeszédben és a döntéshozatalban történõ részvétel intézményeihez és
csatornáihoz való hozzáférést érjük.

A társadalmi igazságosság ugyancsak szerepel az EU programjában. Történnek erõfeszítések
a nemek közötti megkülönböztetés kezelésére és a férfiak és nõk egyenlõ alkalmazási
lehetõségeinek megteremtésére. A reális siker azonban kevés és messze esik a valóditól. A
nemek közötti megkülönböztetés fizetésben és a társaságok, valamint az állami
adminisztráció magasabb beosztásaihoz való hozzáférés tekintetében még mindig igen
jelentõs.

A legtöbb területen a nagyobb igazságosságra történõ felszólítás a szónoklatok szintjén
megreked, mert az EU-nak nincs igazi jogosultsága a társadalmi politikába való
beavatkozásra és nem tud hatékonyan foglalkozni a növekvõ egyenlõtlenségekkel. Az
újraelosztás eszközei az EU-ban − különösen az EFRE és az ESF − gyakorolnak némi hatást a
szegényebb országokra és régiókra, de egészében véve túlságosan kevesek, hogy
támogassanak egy fenntartható felzárkózási folyamatot. A jövendõ bõvítéssel összefüggésben
az újraelosztás hatékony mechanizmusának hiánya jelentõs akadályává fog válni a
kiegyensúlyozott fejlõdésnek és valószínûleg szintén jelentõs forrása lesz a bõvített EU-n
belüli konfliktusoknak.

A növekvõ egyenlõtlenség fontos jellemzõje az európai fejlõdésnek. A nemzeti jövedelem
bérhányada Unió-szerte esett az elmúlt két évtizedben, a már a nyolcvanas években is nagy
jövedelem- és vagyonkoncentráció a kilencvenes években tovább nõtt a legtöbb országban.
Míg az egy fõre jutó jövedelem különbségek enyhén csökkentek országok közötti
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összehasonlításban, a legtöbb országban nõttek az országon belül, így aztán az EU tehetõs és
szegény régiói közötti szakadék valójában szélesedett. Néhány országban a hajléktalanság
valóságos problémává vált százezrek számára. A legtöbb országban a fiatalokat különösen
sújtja a munkanélküliség és a szegénység.

2.4 Ökológiai fenntarthatóság

Az ökológiai fenntarthatóságon mi azt értjük, hogy a természeti források kiaknázása nem lépi
túl azok megújulási kapacitását, és a természetbe történõ hulladék kibocsátás nem haladja
meg a természet felvevõ képességét.
Az ökológiai korlátok hosszan tartó semmibe vétele következményeit mostanság bizonyítják
az egyre gyakoribb katasztrófák, pl. az árvizek és viharok. Közös európai projektek
szükségesek, hogy korlátok közt tartsuk és csökkentsük a sok hulladékkal járó, káros és
energia-intenzív termelést. Az ökológiai fenntarthatóság mindenek elõtt messzire ható
átrendezést kíván meg a gazdasági és társadalmi újratermelési folyamat számos alapvetõ
területén, ilyen az energia ellátás decentralizálása, a megújuló energiaforrások fokozott
használatba vétele, megnyerõ tömegközlekedési infrastruktúra, kevesebb vegyi mûtrágya és
más szennyezõ anyagok felhasználása a mezõgazdaságban, kis energia fogyasztású
lakásépítés stb. Ebben a folyamatban az ökológiailag káros termelés csökkenését
helyettesíteni kell nagyobb költséggel és több foglalkoztatással járókkal, ezáltal nõnek a
termelés fenntartható területei. A GDP összetételének változása a szolgáltatások irányába
ugyancsak lehetõséget teremt az inkább fenntartható fejlõdési módok felé történõ váltásra.
Ezeknek a mélyreható változásoknak nagy  elõnyt kell biztosítani az EU-ban. Eddig azonban
− eltekintve néhány kisebb elõrelépéstõl −,az EU nem volt képes a vegyipar, az autógyártás,
az olajipar és más iparágak nagyhatalmú lobijain felülkerekedni és egy egészségesebb
környeztet kierõszakolni a polgárai számára.

3. Keleti bõvítés −− kihívás és perspektíva az Európai Társadalmi Modell
számára

Európa keleti felében zajlott politikai változások megnyitották az utat a keleti bõvítés elõtt. Ez
egyedülálló alkalom kelet és nyugat megbékélésére, évszázadok vitáinak befejezésére és a
béke és társadalmi haladás Európájának megteremtésére.
Az Európa Bizottság azt javasolta a decemberi koppenhágai Tanácskozásnak, hogy 2004-ben
nyolc közép- és keleterurópai ország (CEEC), valamint Málta és Ciprus váljék az EU tagjává.
Ennek az eseménynek nagy a történelmi fontossága. Egyúttal nagy kihívás az európai
társadalmi modell részére. A termelékenység és jövedelem alacsony szintje a közép- és
keleterurópai országokban speciális intézkedéseket tesz szükségesség, hogy az európai
társadalmi modell mûködõképes legyen ezekben az országokban is, és hogy megelõzzük a
keleti periféria állandósulását, amely alá van rendelve a belsõ piac szabályainak, de ki van
zárva a társadalmi modell elõnyeibõl.

Bebizonyosodott, hogy még az „öreg” Európában is a társadalmi modell célkitûzései
elégtelenül valósultak meg, és alapos reformok szükségesek. Az alapelvek egyike kell legyen,
hogy a klub-szemléletet, amely uralta a csatlakozási tárgyalásokat és a létezõ EU szabályok
feltétlen elfogadását követelte meg a közép-keleti országoktól, fel kell váltsa egy össz-európai
szemlélet.
A bõvítés elsõsorban politikai akció, ami erõsítheti a demokratikus változásokat, a gazdasági
és társadalmi haladást az új tagországokban, és pozitív hatású Keleteurópa többi részében is.
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Új lehetõségeket nyit meg valamennyi partner számára, keleten és nyugaton egyaránt, de
jelentõs kockázatokat is magában rejt. A már tagországok hozzáférést nyernek a 82 millió
lakosú közép-keleti országok piacaihoz. Amivel a keleti országok rendelkeznek az a jelentõs
növekedési lehetõség, a természeti erõforrások, a jólképzett munkaerõ, valamint a jó oktatási,
egészségügyi és szociális rendszerek. A bõvítés a nagyobb és stabilabb növekedési ütem
lehetõségét teremti meg az EU egésze részére és új területeket nyit meg a beruházások elõtt.
A keleti országoknak a csatlakozás egyedülálló alkalmat nyújt, hogy gyorsítsák a fejlõdést,
kiigazítsák és modernizálják gazdaságukat és így javítsák a lakosság életfeltételeit.

A minden részletre kiterjedõ általános változás évei mély átmeneti válsággal járnak együtt.
Bár a megújulás mostanra a régió valamennyi országában elkezdõdött és a gazdaság
rekonstrukciója folyamatban van, a zökkenõ mentes bõvítés alapvetõ problémája az, hogy az
új tagok fejlõdési szintje sokkal alacsonyabb a jelenlegi uniós átlagnál. A Bizottság legutóbbi,
haladással foglalkozó beszámolója szerint az öt középeurópai ország (Cseh Köztársaság,
Magyarország, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia) egy fõre jutó átlagos jövedelme a
2001-es EU átlag 53 százaléka, a balti államoké 37 százalék, Romániáé és Bulgáriáé 28
százalék vásárlóerõ paritáson számítva. Összehasonlításként a az egy fõre jutó GDP
Görögországban, Portugáliában és Spanyolországban, a létezõ 15 tagország közül a három
legszegényebb országban az uniós átlag 78 százaléka volt 2000-ben. Tehát az egy fõre jutó
GDP értéke a összes jelölt országban alatta van az Unió legszegényebb országának szintjénél,
és a keleti országok egymás közötti különbsége lényegesen nagyobb, mint a jelenlegi
tagországok között. Ezek a mennyiségi különbségek minõségi különbséget bizonyítanak a
jelölt országok gazdasági feltételeiben, amelyre mindezidáig nem fordítottak figyelmet az
Unió gazdasági stratégiájában.

A csatlakozási tárgyalások során a jelölt országoktól megkövetelték, hogy elfogadják az Unió
valamennyi értékét és ellátmányát, és azok így is tettek. Azonban a fejlettségi
szintkülönbségek oly nagyok, hogy a növekedési ütem, amely kétszer olyan nagy mint 15
tagú EU-é, fenntartása szükséges a meglevõ szakadék szûkítése érdekében, és hogy a közép-
keleterurópai országok a 15-ök legkisebb jövedelmû országainak szintjére felzárkózzanak. Ez
nem tud megvalósulni, ha a maastrichti kritériumokat az új tagokra is alkalmazzák. Az ilyen
mértékû egyenlõtlenség állandósulása kelet és nyugat között elõbb vagy utóbb elviselhetetlen
feszültségekhez és konfliktusokhoz fog vezetni.

Memorandumainkban rendszeresen kritizáltuk az EU gazdaságpolitikájának kulcs-elemeit.
Érveltünk, hogy ez a politika hátráltatja a gazdasági aktivitást és foglalkoztatást a 15 tagú EU-
ban. Ez még inkább érvényes a közép- és keleteurópai országokra. A növekedés lerontása
ezen országokban szintén negatív következményekre fog vezetni a jelenlegi tagállamokban.
Ennek elkerülése érdekében szükség van a félrevezetõ szabályok kijavítására és a jelenleg
túlságosan merev európai gazdaságpolitikai szerkezet újraformálására.

4. Jobb intézmények, szabályok és eszközök az Európai Társadalmi Modell
számára

Alapos változások szükségesek az EU intézményi szerkezetében, valamint a gazdasági és
társadalmi politikájában. Az Egyezmény felülvizsgálatában az Európa Konvent rossz
irányban halad. Amire szükségünk van e tévút helyett:
1. demokratikusabb és hatékonyabb makrogazdaság-politikai szerkezet,
2. erõsebb elkötelezettség a társadalmi jólét iránt,
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3. a közszolgáltatások reformja és erõsítése,
4. a közérdek érvényesítése a pénzpiacokon.

4.1 Demokratikusabb és hatékonyabb makrogazdaság-politikai szerkezet

A demokratikus deficit felszámolása a gazdaságpolitikai koordinációban. Az EU
gazdaságpolitikai koordinációs szerkezete töredékes, komplex és átláthatatlan. Demokratikus
jogosultsága korlátozott, úgy hogy a döntések kormányközi alapon születnek, míg az Európa
Parlament öt közül két eljárásban vesz részt és akkor is csak tanácskozási felhatalmazással:

„Európai szinten a Parlamentnek egyelõre nincs hivatalos szerepe a gazdaságpolitikák
koordinálásában. A gazdasági koordináció eszközeinek erõsítésében együtt kell haladjon a az
Európa Parlament nagyobb mértékû bevonása és a mérlegelt eszközöktõl függõ pontos
szerepe, és figyelembe veendõ marad, hogy a gazdaságpolitika irányítása nem tárgya a
törvényhozási területeknek. Hasonlóan az Európa Parlament és a nemzeti parlamentek közötti
kooperációt növelni szükséges.” (COM82002)247 final/22-5-2002/p.10)

Ellentétben ezzel a kinyilvánítással a Bizottság aktuális javaslatai a politikai koordinálás
racionalizálására korlátozódnak. A gazdaságpolitikai koordinálás demokratikus legitimitására
az intézkedés még említésre sem került. Az Európai Központi Bank szerepét pedig adottnak
tekintik. A koordinációs problémák, amelyeket a gazdasági és a monetáris politika közötti
téves kettõség okoz, még szóba sem került. Mind az Európa Parlament, mind az Európai
Központi Bank szerepét felül kell vizsgálni és azokat ki kell igazítani, hogy segítsék a
gazdaságpolitika meghatározását és a sokkal demokratikusabb és sokkal ésszerûbb
koordinálását. Különösen az Európa Parlamentnek kell nagyobb súlya legyen a koordinációs
eljárásban párhuzamosan a Közösség költségvetési eljárásában való részvételével. A nemzeti
parlamenteket is be kell vonni a koordinációs eljárásba legalább tanácskozási szinten. Végül
ugyancsak kell gondolni arra, hogy a demokrácia erõsítése a társadalom bevonását jelenti a
gazdasági prioritások megvitatásába sokkal jobban, mint mostanság.

A Stabilitási és Növekedési Egyezmény javítása. Tönkrement gazdasági körülmények között
a politika újrarendezése szükséges, a központi célja a teljes foglalkoztatás kell legyen, a
monetáris és fiskális politika pedig e cél szolgálatába kell álljon. Azonnali intézkedések
szükségesek és lehetségesek a kibocsátás és a foglalkoztatás növelésének ösztönzésére. De
további közép-távú reformok is szükségesek, hogy elkerüljük az egyenlõtlen mértékû
fejlõdést, a nagyobb munkanélküliséget és a további kirekesztést. Ugyancsak szükséges az
európai makro-gazdaságpolitika demokratizálása és hatékonyságának növelése.
Az euro körüli intézkedések gyengeségei nyilvánvalókká váltak az elmúlt évben. A gazdasági
visszaesés csökkentette az adóbevételeket és növelte a költségvetési deficiteket, gyakran az
Egyezmény által megszabott 3 százalékos határérték közelébe. Nem meglepõ, hogy a
gazdasági visszaesés próbára teszi a 3 százalékos határértéket. Természetesen sajnálatos a
Stablitási és Növekedési Egyezmény szószólói számára, hogy megrendült a „fiskális
fegyelem” és kétségessé vált az Egyezmény hitele. Azoban még mindig fennáll a veszély,
hogy rossz politikákat kényszerítenek ki: ha a nemzeti kormányoktól kierõszakolják a
költségvetési deficitek erõteljes csökkentését a következõ években, akkor a termelést vissza
fogják tartani és a munkanélküliség nem fog csökkenni.
Itt az ideje, hogy a Stabilitási és Növekedési Egyezményen néhány alapvetõ változtatást
végezzünk, ha ezt nem tesszük, Labilitási és Pangási Egyezménnyé fog válni. Az „egy méret
mindenkire illik” fiskális politikáját (cikluson átnyúló kiegyensúlyozott költségvetések és a
deficit felsõ határértéke a GDP 3 százaléka) kierõszakolják, akkor a nemzeti kormányok elöl
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elzárják azt a lehetõséget, hogy országaik számára testre szabott fiskális politikát fogadjanak
el. A minimális követelmény az lenne, hogy a nemzeti kormányoknak elegendõ teret adjanak
hatékony anticiklikus intézkedések meghozatalára az európai szerkezeten belül, a további
kilátás pedig az, hogy szoros és rugalmas gazdaságpolitikai koordináció kerül alkalmazásra az
Euro-csoportban és Tanácsban a merev Stabilitási és Növekedési Egyezmény
alternatívájaként.

A monetáris politika célkitûzéseinek bõvítése. Az Európai Központi Bank célkitûzéseit
bõvíteni kell úgy, hogy azok a növekedést és a teljes foglalkoztatottságot is magukba
foglalják, követve a US Federal Reserve példáját. Itt nehéz a demokratikus deficit
csökkentése, mert nincs nemzetek feletti politikai hatóság világos jogosultsággal. Lehetséges
viszont növelni az Európai Központi Banknak az Európa Parlamenttel és a Tanáccsal
szembeni felelõsségét, továbbá szélesíteni és élénkíteni párbeszédét a nemzeti politikai
hatóságokkal. Az Európai Központi Bank megtartaná mûködési függetlenségét, de egy
szélesebb célkitûzési sorozattal (amely magába foglalja a teljes foglalkoztatottságot és a
fenntartható növekedést), és elszámoltathatósággal.

A monetáris politika és a nemzeti fiskális politikák közötti koordináció sokkal hatékonyabb
kell legyen és összpontosítania kell a magas színvonalú fenntartható gazdasági aktivitásra. El
kell mozdulni attól a helyzettõl, hogy a nemzeti fiskális politikák ala vanna rendelve a
Stabilitási Egyezmány által rájuk erõszakolt mesterséges költségvetési határoknak és az
Európai Központi Bank diktátumainak. Egy erõsebb Euro-csoport a Bank beszélgetõ
partnerévé válhat a monetáris politika kérdéseiben. Ha a BEPG alapelve, hogy kormányok
stratégiai választék lehetõségei a közfinanszírozás többéves programjaihoz kell vezessen, ha
ennek van egyáltalán értelme, akkor a Politikai Útmutató tartalmát bõvíteni kell. A monetáris
politikának kifejezetten szerepelnie kell benne, és a más országok által folytatott politikák
hatásait figyelembe kell venni, hogy elõrebecsülhessük a koordinált cselekvés nyereségeit.
Erõs politikai korrdinációt tesz szükségessé az adózás kijátszása, a törvénytelen tranzakcók és
a pénzmosás elleni harc is.

Egy Európai Foglalkoztatás Stabilitási Alap-nak (az EU GDP egy százalékának
nagyságrendjében) automatikus stabilizálóként kell mûködnie gyors átutalások
megszervezésével azon országok számára, amelyek foglalkoztatási helyzetének romlása
rosszabb az átlagosnál. Ez akár az EU költségvetésébõl, akár a tagországok külön
hozzájárulásaiból finiszírozható. Egy tagország szintjén ugyanezt a célt kell szolgálják az
esetlegességi elõirányzatok, amelyek akkor kerülnek felhasználásra, amikor teljesítmény
bizonyos küszöbérték alá esik.

A jövedelem rendszer reformja. Az EU adó rezsimjét két úton kell újraformálni: az EU
szövetségi költségvetését növelni, a tagországok közötti adó versengést csillapítani kell.

a. Nincs fenntartható perspektíva a növekedésre és a teljes foglalkoztatásra a szövetségi
költségvetés megteremtése nélkül, ami a talpra állításhoz szükséges európai szinten közös
megrázkodtatás esetén (ilyen pl. az USA esete) valamint a régiók közötti − az asszimmetriák
és növekvõ egyenlõtlenségek figyelembe vételével törénõ − újraelosztáshoz szükséges. Adott
a létezõ erõs vonakodás, így csak egy mérsékelt, 2007-re az európai GDP 5 százalékára
növelést lehet elõrebecsülni. Még ez is áttörést jelentene.A többletbevétel elõteremthetõ (1) a
saját forrásrendszerek reformja, (2) többletadók bevezetése és (3) az EU saját „állami”
eladósódásra való feljogosítása útján.
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(1) Mi GDP-re vonatkoztatott progresszív EU adót javasolunk a nemzeti GDP-t véve az adó
alapjául. A gazdagabb országok GDP-jük nagyobb hányadát fizetik be, a szegényebbek
kisebb hányadát. Ez a megoldás tükrözi a különbözõ fizetési képességeket és megkönnyíti a
nemzetközi újraelosztást. (2) Ezen felül egy százalékos összehangolt értékpapír tranzakció
adót kell kivetni a kötvények, részvények és származékos papírok minden másod
értékesítésére, az elsõ részvény kibocsátás adómentes kell legyen. (3) Azért, hogy az EU
képes legyen külsõ megrázkodtatásokra reagálni és finanszírozni tudjon hosszú távú
transnacionális beruházásokat az EU-t fel kell jogosítani az Európai Beruházási Bankon
keresztüli kötvénykibocsátásra.
b. Az adó versengés mérséklése és egy igazságosabb és hatékonyabb közfinanszírozási
rendszer bevezetése érdekében az EU-nak egységesítenie kell különönsen (1) a tõke adókat,
(2) az energia adókat és (3) a valuta tranzakció adókat. (1) a tõke adók egységsítése
halaszthatatlan, mert a most folyó tõke adó versengés tönkre teszi a jövedelem alapot
valamennyi tagállamban. Mi a világ-jövedelem alapelvének bevezetését és szigorú
alkalmazását javasoljuk a multinacionális társaságok adóztatására, hogy megelõzzük a
nemzetközi adó versengést a társasági adóztatásban. A társasági adó alapját kell
egységesíteni, és a minimális adó mértékét 45 százalék körüli értékben kell meghatározni. A
határokat átlépõ hozam kifizetésekre vonatkozó kölcsönös információs rendszert azonnal létre
kell hozni, hogy  megelõzzük a magánbefektetõk további kibujását az adózás alól. (2) A
tagállamok egységes energia adót kell bevezessenek az energia termelõ ágazatra is, a
felhasznált energia forrás széndioxid kibocsátásának intnzitását alapul véve. Az
atomerõmûveket ugyancsak be kell vonni az adóztatásba, hogy elkerüljük az atomerõmûvek
helyettesítését fosszilis energiát felhasználókkal. (3) Végül, a tagállamok egységes egy
százalékos valuta tranzakciókat sújtó adót kell kivessenek (Tobin adó), hogy csökkentsék a
pénzügyi labilitást; a bevételeket a fejlõdõ országoknak kell átutalni az ENSZ-en keresztül.

4.2 Erõsebb elkötelezettség a társadalmi jólét iránt

A európai jóléti állam megerõsítésében a hosszú-távú célkitûzés egy európai társadalmi
alkotmány megálkotása, amely minde, az Eu-ban élõ ember számára feltétel nélküli jogot
biztosít olyan szintû jövedelemhez, szociális biztosnsághoz és jóléthez, amely szükséges egy
független és emberileg méltó életvitelhez. Biztosítani kell a társadalmi életben való
demokratikus részvétel jogát is, ami nem kevésbé fontos az egyéni függetlenséghez és
méltósághoz. Az új Európai Unió Egyezménynek ezeket az alapelveket tartalmaznia kell.

Ennek a társadalmi távlat konkretizálásának egyik útja egy minden részletre kiterjedõ alsó
határérték készlet megállapítása. Ezek meghatározásánál a nemzeti sajátosságokat
figyelembe kell venni, ugyanakkor el kell kerülni az „egymás alulmúlási” versengést. Amint a
2001 évi memorandumunkban kifejtettük, az alsó határértékek meghatározása azt jelenti,
hogy a tagállamok GDP-jük legalább egy meghatározott hányadát a jóléti rendszerek egészére
kell költsék. Persze az alsó határértékeket meg kell határozni a társadalmi juttatások minden
egyes területésre is.

A társadalombiztosítási rendszerek, különösen a nyugdíj- és betegbiztosítási rendszerek,
amelyek az EU-ban erõs nyomás alá kerültek a privatizációs stratégiák részérõl, további
fejlesztése nagyon fontos. Az európai részvénypiacok zuhanásai rámutattak a magán nyugdíj
rendszerek veszélyeire és megerõsítették a további privtizációt ellenzõk ügyét.

Támogatjuk a nyugdíj rendszer változtatásait, ha azok javulnak, bõvítik a jelenlegi
rendszereket és orvosolják a nyugdíjasok széles körben elterjedt elégedetlenségét, akik az
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alapok hiányait és a rendszer gyakran bürokratikus jellegét kritizálják. A reform premisszája,
hogy az idõs emberek jól-létét meg kell õrizni. Idézzük ide az EU nyugdíj rendszerekre
vonatkozó célkitûzéseit: „biztosítandó, hogy az idõsebb emberek ne legyenek kitéve az
elszegényedés veszélyének és méltányos életszínvonalat élvezhessenek; hogy aktívan
osztozhassanak országaik gazdasági jól-létében és ennek megfelelõen aktívan részvehessenek
a társadalmi, szociális és kulturális életben.” (A Szociális Védelmi Bizottság és a Gazdaságpolitikai
Bizottság közös beszámolója a célkitûzésekrõl és munkamódszerekrõl a nyugdíjak területén:a koordináció nyílt
módjának alkalmazása, 1. pont, 2002)

Mivel a végrehajtott reformoknak jelenleg igen jelentõs hosszú-távra érvényes visszafejlesztõ
hatásai vannak, fontos, hogy rövid-távon elsõ változat megõrizze a létezõ állami nyugdíj
rendszert, esetenként, a káros változtatások után visszaállítsa az elõzõ állami rendszert. Ez
megtehetõ anélkül, hogy a pénzügyi oldal által ürügyként emlegetett problémák
jelentkeznének.A teljes foglalkoztatottság a legjobb garancia a nyugdíjak finanszírozására
rövid-távon.

Közép- és hosszú-távon három elemet nagy mértékben elfogad a legtöbb elemzõ:
igazságosság, szolidaritás és „piac-hatástalanítás”. Az igazságosság a generációk közötti
viszonyokra utal, de az aktív és nyugdíjas népesség közötti viszonyra is. A szolidaritás
generációkon belül és generációk között is követelmény; választani kell a lehetõségek közül:
küzdeni a szegénység ellen és jövedelmet garantálni az összes szegény ember számára
(Beveridg-i) vagy nagyobb hangsúlyt adni a hozzájáruló munkások életszínvonala
megtartásának garantálására (Bismarck-i). A „piac-hatástalanítás”, azaz a nyugdíjaknak a
távoltartása piactól, ahol azokkal kereskedni lehetne, mint a termékekkel vagy
szolgáltatásokkal, csak állami rendszerben megvalósítható.

Mivel a munkaerõ-piacok természete és a társadalom is lényegesen megváltozott, a népesség
érdekében állhat az állami rendszereket a munkaerõ-piaci alapúról az állampolgárság alapúra
váltani. Egyik lehetséges útja lehet a nyugdíjak egységesítésének irányába minden állapolgárt
nyugdíra jogosítani függetlenül munkás-élete teljesítményeitõl. Egy kevésbé radikális út
volna a munkán alapuló rendszer kiegészítése egy állampolgárság alapúval. Egy sokkal
erõsebb − vitatható − változat lenne nekilátni egy olyan elgondolásnak, amely szerint egy
alap-jövedelem minden állampolgárt megillet. Különbözõ nyugdíj rendszerek
megmaradhatnak Európa szerte akár hosszú-távon is. De az EU el kell kötelezze magát egy
olyan folyamat mellett, amely a legjobb társadalom-politikákhoz közelít és aktívan hozzájárul
ehhez a közelítéshez az alsó határértékek bevezetésével az egész Unióban.

Mivel a folyamatban levõ nyugdíj reform természete vitatható és távolesik az elérhetõtõl,
széleskörû társadalmi megvitatás volna kivánatos. Legtöbb alapelvünk ellenkezik a jelenlegi
gazdaság- és társadalompolitika fõ irányaival. Ezért haladásra csak akkor lesz lehetõség, ha a
társadalmi és politikai erõk szemlélete megváltozik. A probléma nem technikai, hanem
ideológiai és politikai.

4.3 A közszolgáltatások reformja és erõsítése

A közszolgáltatások (vagy a Bizottság szóhasználata szerint „általános gazdasági érdekeltségû
szolgáltatások) magukba foglalják azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek a napi
élethez, valamint az alapvetõ egyéni jogok gyakorlásához szükségesek (garantált hozzájutás
az energiához, az egészséghez és a gyógításhoz, a közlekedéshez, a kommunikációhoz, az
oktatáshoz − függetlenül attól, hogy hol él, mindenki számára megkülönböztetés nélkül és
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igazságos alapon). Ezek a szolgáltatások hozzájárulnak a gazdasági, társadalmi és földrajzi
együttmûködéshez. Biztosíthatja a szolgáltatásokkal való ellátást az állami adminisztráció,
vagy − bizonyos feltételek mellett − állami vagy magánvállalat. A liberális politika központi
intézkedésére történtek versenynek kitéve, ami fokozódott a korai kilencvenes években.
Különféle tényezõket idéznek az aktuális politika igazolására. Néhány tevékenység, mint pl. a
telekommunikációs tevékenységek, amelyek a múltban gazdasági szabályozás alá estek, a
technológiai változások ereményeként nem szabályozott tevékenységgé alakultak, többé nem
megfelelõ nézet, ha természetes monopólumoknak tekinteni azokat. Néhány tevékenység
osztódása , mint pl. a vasúti szállítás, lehetõvé tette az állami vállalatok részekre bontását,
amelyek némelyikét privatizálni lehetett vagy kitenni a piaci verseny hatásainak. Sok
szempontból ezek az „elméleti” okok csak leplezései a „közszolgáltatás” fogalom
visszatérésének a neo-liberalizmus nyomása alatt és a költségvetési megszorításokkal
összefüggésben.

A közszolgáltatások most témát jelentenek az európai integrációban és, még tágabban, a
WTO keretében a szolgáltatások kereskedelmérõl folytatott tárgyalásokon. Az EU Alapító
Szerzõdésében az alapelv a verseny volt, de elismerték az „általános gazdasági érdekeltségû
szolgáltatások” mozgásterét, megengedve a nemzeti államoknak, hogy maguk határozzák meg
az állami szolgáltatások területeit.
Mindazonáltal, három tényezõ tartja nyitva a lehetõségét a sokkal aktivabb beavatkozásnak.
Az alapelvek elismerik a „hálózat” fogalmát, amelyet a szabályozás növekvõ visszatérése
jellemez, és ezzel érvelni lehet, hogy a szóbanforgó szektorok „természetes monopóliumok”,
tehát az állami beavatkozás jogos. Bizonyos szektorokban az irányelvek elismerik, hogy
szükséges „általános” szolgáltatást biztosítani, azaz „adott minõségû, mindenki számára
megfizethetõ áron hozzáférhetõ minimális szolgáltatás-csomagot”. Végül, az „általános
gazdasági érdekeltségû szolgáltatások” szerepét újra megerõsítették néhány legfrissebb EU
dokumentumban.
Más részrõl, a WTO Általános Egyezmény a Szolgáltatások Kereskedelmérõl” (GATS)
fokozta a közszolgáltatások újabb visszaszorításainak megzavarását. Az országok kivételeket
és megszorításokat határozhatnak meg a liberalizáció általános szabályával szemben.
Azonban öt évenként rendszeresen felülvizsgálják ezeket a kivételeket, és a WTO az, ami
dönt, hogy ezek még mindig elfogadhatóak-e. Pereskedés esetén a WTO „Vitákat Rendezõ
Testülete” − egy erõsen kérdéses demoratikus jogosultságú bíróság − fogja kimondani a végsõ
ítéletet.

A közszolgáltatások szerepének megõrzésére többféle javaslat adható elõ.

Az elsõ lehetõség annak kifejezett elismerése, hogy a tagállamok szabadon határozhatják meg
saját közszolgáltatásaik terjedelmét és azt, hogyan biztosítják azokat (finanszírozzák a
szolgáltatásokat, vajon az érintett vállalatok állami vagy magán társaságok).

Sokkal ambiciózusabb megközelítés lenne az EU szintû irányelv-keret alapelvének
fenntartása, ebben meghatározni az”általános érdekeltségû szolgáltatásokat” és demokratikus
szabályozó testületeket alapítani a szolgáltatás igyénybevevõinek és az állampogároknak a
részvételével. A „közszolgáltatások” fogalma tágabb kell legyen, mint az „általános
szolgáltatásoké”. Ezt a keret-ajánlást aztán le kell bontani szektorokra szóló ajánlásokká,
figyelembe véve az egyes szektorok speciális jellemzõit. Ez a megközelítés azt jelentené,
hogy a liberalizáció és a piacok megnyitása többé nem tekinthetõ az európai integráció
egyetlen lehetséges útjának.
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Egy hosszú-távú lehetõség volna az „általános érdekeltségû szolgáltatások”-ra vonatkozó
közös európai álláspont kidolgozása, amely aztán kötelezõ lenne az összes tagállam részére
közös célkitûzésekkel és az EU, valamint a nemzeti szabályozók közös beavatkozásával.
Ebben a jövõképben világos lenne a keret, ami háttérbe szorítja a vereny-törekvéseket és a
privatizáció hajszolását.

Ami a WTO-t illeti, az EU tárgyalóknak, akik az összes tagországot képviselik, meg kell
védeniük a közszolgáltatások világos koncepcióját. A közszolgáltatások elismerése lényeges
az alapvetõ jogok gyakorlásához és ezért különleges helyzetet kell élvezzenek.

Végül, a szolgáltatások hálózatának integrációja aktív iparpolitikát igényel; elõször is neki
kell látni a liberalizáció okozta torzulások rendbehozatalának és le kell fektetni az állami és
magánvállalatok viszonyának szabályait; másodszor meg kell alkotni az európai
infrastrukturára vonatkozó ambiciózus politikát Európa egésze fejlõdési potenciáljának
növelése érdekében.

4.4 A közérdek érvényesítése a pénzpiacokon.

A pénzügyi integráció, ezt irányozta elõ a Pénzügyi Szolgáltatások Akcióterve (FSAP),
kulcskérdés az EU vezetõ szervei számára. Céljuk az európai pénzügyi mechanizmus teljes
átalakítása olyan szerkezet irányába, amely nagyobb súlyt adna a tõkepiacoknak. Ezt a
stratégiát az európai „modernizáció” és „versenyképesség” útja központi összetevõjének
tekintik. Ez a hamis stratégia csak súlyosbíthatja az európai konstrukió társadalmi és
gazdasági oldalának egyensúlytalanságát.

A Lisszabon-i tervezet − a késõ kilencvenes évek amerikai gazdasága mûködésének teljesen
irreális értékelése alapján − megkisérli: felgyorsítani a banki hitel helyettesítését részvény
piacokkal a pénzügyi ellátásban; ösztönözni a pénzügyi alap-menedzselte társaságok
növekedését, pl a nyugdíjalapok szereplõi ezeknek a piacoknak; egységesíteni a nemzeti
rendszerek pénzügyi szabályozását minimalizálási alapon; és lebontani a törvényes
akadályokat a pénzügyi tranzakciók elõl. Az FSAP központi témája − újrahangsúlyozva a
Lámfalussy beszámolóban − a pénzügyi szférában a tranzakciós költségek csökkentése,
különösen a részvények kereskedelmében.

Így aztán próbálkozások kezdõdtek, hogy jelentõs változásokat vezettesenek be a nemzeti
gazdasági rendszerek számos vonatkozásban, a társasági törvényben, a csõdeljárás
szabályaiban, fogyasztó védelemben stb. A dolognak súlyos szociálpolitikai hatásai is vannak,
mert pénzügyi integrácó folyamata együttjár a társadalombiztosítási rendszerek
„modernizálására” tett kisérletekkel oly módon, hogy az alap-menedzselésû társaságoktól
való függést növeli, különösen a nyugdíjak tekintetében (cf.s.4.2.).
Szoros összefüggésben az FSAP-vel ismételt kisérletek történnek az európai (társaság)átvételi
kódex megváltoztatására és integrálásra oly módon, hogysokkal könnyebb legyen ellenõrzést
vásárolni európai társaságok felett a részvény tõzsdén. Arra hivatkoznak, jelentõs bizonyíték
nélkül, hogy egy ilyen piac hozzájárul a hatékony ipar átrendezéshez. A liberalizált átvétel
rezsim komoly következményekkel járna az állás-biztonságra és a munkahelyekre az európai
vállalatokban.

A részvényiac bukása, a komoly makrogazdasági helyzet, amelyet pénzügyi összeomlás
követett és az amerikai társaságok által folytatott masszív törvényellenes gyakorlat
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felismerése bizonyítja az FSAP és az Átvételi Útmutató − jelenlegi formájában − ésszerû
megalapozottságának a hiányát

Mi egy teljesen más megközelítését javasoljuk az európai pénzügyi szektornak. Az
integrációnak az általános érdekek érvényesítésén és egy igen magas szintû fogyasztó
védelmen kell alapulnia.

Elsõ szükséges szempontja ennek a stratégiának az állami tulajdonú, kölcsönös és
szövetkezeti tulajdonú pénzitézetek megvédése a rabló versenytõl. Az állami takarék és
hitelintézetek nagyban hozzájárulhatnak ehhez, pl. a kis jövedelmû csoportok pénzügyi
kirekesztésétõl való elzárkózással, a közösségi éredekeket szolgáló aktivitások támogatásával.
A pénzügyi szféra verseny szabályainak ezeket a hozzájárulásokat teljes mértékbe figyelembe
kell vennie.
Egy második szempontja az alternatív stratégiának, hogy a pénzügyi piacok labilitását
korlátozni kell. Mivel a piac stabilitása nem ez egyéni piaci ügynökök felelõssége, egy
társadalmi hasznosság kerül feláldozásra, ha a minimális szabályozás irányába törekvés
folytatódik.
Harmadsorban, a fogyasztó védelmet meg kell erõsíteni és javítva egységesíteni egy olyan
rendszer irányába, amely megakadályozza a pénzügyi vállalkozásoknak termékek eladását,
hacsak nem vizsgálta meg alaposan ügyfeleik aktuális érdekeit és követelményeit.
Végül, a jelenlegi „Átvételi Irányelvek” helyébe egy Európai Újjászervezési Kódex kell
lépjen, amely védi az alkalmazottak, a helyi közösségek és a kis- és középvállalkozások
érdekeit, a társasági egyesülések és vásárlások során.

5. Következtetés

Az elkövetkezendõ években az EU-nak három kihívással kell szembenéznie. Küzdenie kell a
gazdasági hanyatlás, a munkanélüliség gyors emelkedése és a társadalmi polarizáció ellen.
Meg kell valósítania a bõvülést és bele kell vágnia egy össz-európai fejlõdési stratégia
megvalósításába. Valamint a bõvebb Európa alapelveit és intézményeit bele kell foglalnia egy
új alkotmányos szerzõdésbe. A jelenlegi és ezt megelõzõ memorandumainkban kritizáltuk a
neo-liberális megközelítést és annak demokratikus kötõdés-hiányát. Javasoltunk az európai
társadalmi modell irányelvein alapuló alternatív gazdaságpolitikákat és intézményi
reformokat. Nem hisszük, hogy az alternatív gazdaság fejlesztési stratégia összes
szempontjával foglalkoztunk volna, vagy hogy megoldottuk volna annak minden problémáját,
és felkérjük a kollegákat, szakértõket, a tudományos közösséget és a nyilvánosságot, tudassák
velünk kritikai észrevételeiket, hogy javíthassuk érveinket. Azt azonban hisszük, hogy
javaslataink különbek a Bizottság, az Európai Központi Bank és az ECOFIN Tanács
javaslatainál. Feltétlenül kérjük az EU hivatalos hatóságait, hogy reagáljanak érveinkre és
egyezzenek bele egy nyílt vitába. Mindenek elõtt a társadalmi mozgalmakhoz szólunk,
amelyek küzdenek a neo-liberális politikák ellen. Akarjuk támogatni ezeket a mozgalmakat
felajánlva professzionális, tudományos szakértelmünket és megmutatva, hogy a
kedvezményezett politikák hibásak, és a mögöttük álló hajtóerõ nem a tudományos
érvényesség, hanem gazdasági érdek és politikai hatalom. Amint a jelenlegi és az elõzõ
memorandumainkban bizonyítottuk: vannak alternatívái a neo-liberális politikának Európában
és ezek az alternatívák a többség érdekeit szolgálják. Ilyen alternatívák megvalósítása
azonban nem intellektuális belátás kérdése, hanem és elsõsorban demokratikus erõé. Ez pedig
energikus és folytonos társadalmi és politikai mozgósítást követel meg.


