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Összefoglalás

Az Európai Unió a fejlõdés kritikus pontjához érkezett. Négy nagy kihívással áll
szemben és ezek megoldására nincs igazán felkészülve. Az elsõ: ismételt gazdasági
pangás tartja szorításában emelkedõ munkanélküliséggel és társadalmi polarizációval.
A második: további komoly gazdasági, társadalmi és politikai problémák merülnek fel
a közelgõ bõvítéssel. A harmadik: az EU egy alkotmánytervezettel bajlódik, amelynek
célja megszilárdítani az európai egységet és egy speciális európai identitás felé vezetni
egy olyan idõszakban – és ez a negyedik kihívás –, amikor erõs geopolitikai nyomások
keltenek súlyos politikai nézeteltéréseket és konfliktusokat világban csakúgy, mint az
Unió tagállamai között.

Az Unió válaszai ezekre a kihívásokra teljesen alkalmatlanok és nem fogják
megoldani ezeket a problémákat sõt súlyosbítják azokat. A Bizottság fenntartja a
korlátozó gazdasági politikai orientációját és privatizációs hullámmal valamint a
közérdek és a közszolgáltatás koncepciójának igen szûk értelmezésével megerõsíti a
neoliberális nyomást. Ez a korlátozó szerkezet ellene hat a növekedésnek és
foglalkoztatásnak, nem hagy teret ahhoz, hogy a 10 új tag EU-hoz való
csatlakozásával felmerülõ további egyenlõtlenségi és különbözõségi további
problémák elfogadható módon kerüljenek megoldásra.

Az erõs és haladó szerep, amelyet az EU-nak be kellene töltenie a konfliktusokkal és
feszültségekkel terhes jelenlegi világban nem megvalósítható egy új katonai bõvítõ
fejlesztéssel, annak a szerepnek betöltése egy erõs és demokratikus Európai
Társadalmi Modell kifejlesztésén kell alapulnia, amely hiteles és meggyõzõ alternatíva
egy szegény társadalmi életszínvonalú szuperhatalmi modellel szemben. Egy
összeurópai fejlesztési stratégiának a sarokkövei: a teljes foglalkoztatottság, a magas
színvonalú társadalmi jólét, egyenlõség, ökológiai fenntarthatóság és nemzetközi
együttmûködés. Egy ilyen stratégiának alapvetõ elemei a jelenlegi helyzetben a
következõk:

1. Az EU azonnal javaslatot kell kidolgozzon és foganatosítson egy nagy köz-
beruházásra az infrastruktúrában. Ennek nagysága legalább az EU 15-ök GDP-jének
egy százaléka kell legyen és ki kell egészíteni hasonló programmal az új tagországok
számára is. A finanszírozás az Európai Beruházási Bankon keresztül biztosítható.

2. Egy ilyen azonnali kezdeményezést követõen az EU lépéseket kell tegyen a
makrogazdasági politika intézményeinek és eszközeinek átalakítására támogatandó a
teljes foglalkoztatást és a fenntartható növekedést (beleértve a társadalmi  nemek
egyenrangúságát).

3. Tekintettel a közelgõ bõvítésre az új tagországokkal szembeni megkülönböztetést
meg kell szüntetni, és a strukturális politikák pénzügyi célkitûzését az EU GDP 0,4%-
áról annak 1%-ára kell emelni, hogy több segítség legyen nyújtható az újaknak a
jelenlegi tagok károsodása nélkül.

4. Az Alkotmány több demokratikus hatalmat kell adjon az Európa Parlamentnek és
lazítania kell a Maastrichti Egyezmény jelenlegi korlátozó gazdaságpolitikai
szerkezetén legalább a tervezet I. fejezetének néhány pozitív megfogalmazását
áthelyezve a III. fejezetbe konkrét intézkedésként.

5. A szûklátókörû szemléletet, miszerint a közszféra kivétel a piac és verseny általános
szabályai alól, fel kell váltsa egy erõs és elszámoltatható közszféra koncepciója, amely
egyike a demokratikus társadalom fõ pilléreinek a piaci szektor mellett.

6.A Széleskörû Gazdasági Útmutatások az általános gazdasági stratégiában a
növekedéssel azonos súlyt kell adjanak a teljes foglalkoztatásnak, a társadalmi nemek
egyenlõségének, a jólétnek és az ökológiai fenntarthatóságnak, a Foglalkoztatási
Stratégiából pedig el kell távolítani az autoriter nyomás minden elemét.
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Bevezetés

Az Európai Unió jelenleg négy komoly kihívással szembesül és nincs abban
a helyzetben, hogy azokat meggyõzõ, demokratikus és vonzó módon
megoldja. Az elsõ kihívás az ismétlõdõ gazdasági pangás, amelyet növekvõ
munkanélküliség és társadalmi polarizáció kísér. A második az európai
alkotmány, amely jelenleg mérlegelés tárgya, és amely egy demokratikus
európai identitás megformálását célozza. A harmadik kihívás a közelgõ
bõvülés, azaz tíz ország csatlakozása, amely jelentõsen növelni fogja a
gazdasági teljesítmény, a társadalmi jólét és a politikai kultúra
heterogenitását a nagyobb EU-ban. Ehhez a háromhoz hozzá kell számítani
az erõs geopolitikai nyomásokból adódó negyedik kihívást is, amely az
Egyesült Államok egyre növekvõen egyoldalú és hegemonisztikus politikája
miatt keletkezett, és amely mély politikai megosztottságot eredményezett az
EU-ban.

Az uralkodó piac- és versenyorientált megközelítése az európai
integrációnak és egységnek jelentõsen hozzájárult a jelenlegi lehangoló
gazdasági és társadalmi helyzethez Európában, és az bizonyára alkalmatlan
ezeknek a problémáknak a megoldására, amelyek tovább fognak növekedni
a kibõvített Unióban. Az Európai Monetáris Unióról most lefolyt svéd
referendum komoly figyelmeztetés az ilyen egyoldalú politikák folytatása
ellen, mert rávilágít a nehézségekre, hogy elnyerje az emberek támogatását
egy olyan Európában, amely szembe helyezkedik a jóléti ellátásokkal, a
társadalmi szolidaritással és nélkülözi az eredeti demokratikus legitimációt.
Ezért aztán roppant problematikus, hogy a gazdaságpolitika Maastrichtban
és Amsterdamban meghatározott módját teljes egészében beemelték az
alkotmánytervezetbe, és hogy ezen tervezet szerint az Európa Parlamentnek
még mindig nem lesz demokratikus joga és felhatalmazása ennek a módnak
a megváltoztatására törvényes kezdeményezésekkel. Ehelyett az európai
identitás és Európa világban betöltött erõhelyzetének keresése erõsen a
katonai oldalra összpontosít, a katonai képességek olyan növelését célozza
meg, amelyek messze túlterjednek a területi védelem és az ENSZ
békefenntartó missziói támogatásának követelményein. Mi azt gondoljuk,
hogy ez alkalmatlan és veszélyes politikai útkeresés.

Nézetünk szerint a jelenlegi problémák megoldásának és az európai
embereknek tetszõ európai identitás megvalósításának sokkal jobb útja egy
európai fejlesztési modell elõmozdítása, amelyben a teljes foglalkoztatás
(beleértve a társadalmi nemek egyenlõségét), magas színvonalú jólét,
társadalmi egyenlõség, ökológiai fenntarthatóság és átfogó nemzetközi
együttmûködés a sarokpontok. Ilyen modell tudja betölteni egy vonzó és
hatékony alternatíva szerepét, szemben az amerikai szegény társadalmi
színvonallal társult katonai hatalom modelljével. Ilyen modell nem jön létre
magától vagy liberalizált piac és verseny eredményeként. Megvalósítása
azoknak a csoportoknak és hatalmaknak ellenállásába fog ütközni, amelyek
a jelenlegi helyzet elõnyeit élvezik, ezért energikus politikai
közbeavatkozást tesz szükségessé. Ennek a közbeavatkozásnak a minõsége
széleskörû társadalmi mozgalomban és nyílt közösségi vitákon történõ
kidolgozásától, azaz demokratikus jellegétõl függ.
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Ez a memorandum egy ilyen vitához való hozzájárulás. Az elsõ szakaszban
kritizáljuk egy megfelelõ európai gazdaságpolitikai válasz hiányát a
gazdasági és társadalmi helyzet nyilvánvaló romlására, és javaslatokat
teszünk egy sokkal hatékonyabb és demokratikusabb politikára, amely rövid
távon több foglalkoztatáshoz és fenntartható növekedéshez vezet, hosszú
távon pedig meg tudja valósítani a teljes foglalkoztatást, a nemek
egyenlõségét és a társadalmi összetartás magas fokát. A bõvítést kísérõ
további problémák felbecsülése alapján a második szakasz javaslatokat tesz
az EU korlátozó regionális politikájának lazítására, hogy ezek a problémák
sima és hatékony módon megoldhatók legyenek. A harmadik szakasz a
demokratikus deficittel és az alkotmánytervezet gazdasági dogmatizmusával
foglalkozik és ajánlásokat ad egy alternatív irányultságra. A jelenlegi
eszeveszett privatizáció és az európai hatóságok “általános érdekû
szolgáltatások”-ról képviselt túlságosan korlátozott felfogása egy
alternatívát is tartalmazó kritika tárgya a negyedik szakasz, amely a
közszférát nem ritka kivételnek tekinti a verseny szabályok alól, hanem
minden demokratikus társadalom alappillérének. Az utolsó szakaszban a
Széleskörû Gazdaságpolitikai Útmutatások és az Európai Foglalkoztatási
Stratégia kerül megvizsgálásra, valamint a változásokat értékeljük tekintettel
az elõzményekre.

Az európai gazdasági és társadalmi politikának sok más területe is van,
amiket kritizálni kell, és amelyekre alternatív javaslatokat kell tenni. Ezek
némelyikével foglalkoztunk az elõzõ memorandumokban és más
publikációkban. A neoliberális ellenreform különösen fontos területe a folyó
társadalombiztosítási rendszerek “modernizáció”-jának, amely elõkelõ
helyen van az EU cselekvési programjában. Ennek a folyamatnak a lényege
a társadalombiztosítási rendszerek privatizációja. Teljesen helytelenül
mutatják ezt be a “demográfiai idõzített bomba” fenyegetése miatt
elkerülhetetlennek. A valóságban ez a munkaadók kivonása a
társadalombiztosításho történõ pénzügyi hozzájárulás kötelezettsége alól, és
mindenek elõtt óriási támogatás a biztosítási iparnak, valamint más
pénzpiaci intézményi befektetõknek. Mi kiterjedten elemeztük és kritizáltuk
ezt a folyamatot és hivatkozunk nyilatkozatunkra: “ A privatizáció és a
pénzpiacok nem tudják megoldani a nyugdíj problémát”, ez megtalálható a
honlapunkon (www.memo-europe.uni-bremen.de).

Tisztában vagyunk azzal, hogy a rossz és káros politikák kritikája, valamint
a teljes foglalkoztatást, a társadalmi igazságosságot, a fenntarthatóságot és
jólétet megcélzó jobb politikára vonatkozó javaslatok kidolgozása
szükséges, de nem elégséges elemei a társadalmi és politikai változásoknak.
A politikák, amelyeket kritizálunk, károsak az európai emberek
többségének, de elõnyösek a társaságok és magas jövedelmû csoportok
hatalommal rendelkezõ kisebbségének. Õk védelmezni fogják pozícióikat és
érdekeiket bármilyen, a jövedelem és hatalom igazságosabb elosztására
vonatkozó követeléssel szemben. Ezért erõs politikai és társadalmi
mozgalmak szükségesek ennek az ellenállásnak a leküzdésére.
Memorandumunkat � az érvek tisztázásával � ezen mozgalmak erõsítéséhez
való tudományos hozzájárulásnak tekintjük.
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1. Szembesülve a pangással, a megnövekedett munkanélküliséggel és
társadalmi polarizációval – gazdaságpolitikai kezdeményezés szükséges

2003 második felében az európai gazdaság a pangás fázisában maradt és
veszélyes közelségbe került ahhoz, hogy deflációs spirál foglyává váljék. Az
Eurozónában a gazdasági aktivitás még hanyatlott is ez év második
negyedében. Az nagy ambíciók és elõrejelzések, amelyeket a Lisszaboni
Csúcs 2000 márciusában megfogalmazott – az EU gazdaságának egy
évtizeden belül “a világ legversenyképesebb gazdaságává kell válnia,
átlagosan évi 3%-os növekedéssel a jelen évtizedben” – most úgy tûnik,
szónoki buborékká változtak, amelyeket nem támasztanak alá hasonlatosan
erõs gazdasági politikák.

Ismételten kritizáltuk a hatékony, munkanélküliség ellen küzdõ és a
fenntartható növekedést ösztönzõ makrogazdasági stratégiák hiányát, és
elõre megmondtuk, hogy ezen a nem megfelelõ alapon nincs pozitív kilátás
a gazdasági fejlõdésre és nagyobb társadalmi jólétre. Elemzésünk sokkal
korrektebbnek bizonyult, mint az EU hatóságaié. 2002 novemberében az
Európai Bizottság 1,8 %-os növekedést jósolt az Eurozónában. Ezt 2003
tavaszán módosították 1 %-ra, majd tovább lefelé javították 0,4 %-ra
októberben. És még mindig úgy tûnik ez a mérséklet szám is nagyon
optimista.

A leglanyhább GDP növekedés-összetevõ a beruházás (GDCF), amely
valójában hanyatlott 2002-ben és hanyatlani fog 2003-ban, szemben a
magánfogyasztással, amelynek bár kis mértékû, de növekedését
regisztrálták. A kereskedelemben ugyancsak kis mértékû növekedést
észleltek és a világgazdaság sem tudott ösztönzést adni az EU gazdasága
számára.

1. táblázat: EU-GDP növekedési összetevõk
(évi százalékos változás)
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G D P 2,1 1,6 0,9 0,4 1,8 2,1 1,7 1,1 0,8 2,0

Magánfogyasztás 1,9 1,8 0,5 1,3 1,6 2,0 2,0 1,2 1,5 1,8

Kormányzati-fogyasztás 1,7 2,5 2,9 1,7 1,3 1,7 2,3 2,7 2,0 1,4

Beruházás (GDCF) 2,0 0,0 -2,6 -1,0 2,4 2,0 0,6 -1,9 -0,4 2,7

Export 7,0 3,1 1,5 0,1 5,2 6,9 2,7 1,2 0,3 5,3

Import 6,4 0,9 0,0 1,9 5,2 6,3 1,3 0,6 1,7 5,2

EU - 12 (Eurozóna) EU -15

2003: becslések, 2004: elõrejelzések
Forrás: Statistical Annex of European Economy, 2003 õsz

Ezen fejleményekkel szemben a kormányzati kiadások a GDP-hez
viszonyítva nõttek és viszonylag magasak ebben az évben betudhatóan a
ciklikus tényezõknek (automatikus stabilizálók), valamint a kormány
erõfeszítéseinek, amelyeket a csökkenõ gazdasági aktivitás társadalmi
hatásainak ellensúlyozására tett. Végülis az eredmény az, hogy a
kormányzati költségvetési deficit a Stabilitási és Növekedési Egyezményben
(SPG) engedélyezett 3 százalékos felsõ határ közelébe mozdult el és
eltávolodott az “egyensúlyhoz közeli vagy többlet” középtávú célkitûzéstõl.
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Ezeknek a trendeknek megfelelõen a munkanélküliség aránya 2001 óta már
második éve növekedett, több mint 8 százalékra az EU-15-ben és majdnem
9 százalékra az Eurozónában, miközben a foglalkoztatás, amely enyhén
növekedett 2002-ben, várhatóan nulla eredményt fog mutatni 2003-ban, sõt
a Monetáris Unióban csökkenni fog. A társasági szektor, a háztartások és a
kormányzatok lanyha valóságos kereslete az infláció mértékének
csökkenésében mutatkozik és elõre megjósolhatóan ez folytatódni fog 2004-
ben. Ugyanakkor az egy alkalmazottra jutó reáljövedelem növekedésének
mértéke alacsony maradt, kevesebb mint egy százalék, miután már 2002-
ben is csökkent. Tény, hogy a bérek aránya a GDP-ben folyamatosan
csökken, és elõrejelzések szerint tovább fog csökkenni a GDP 68,1
százalékára 2004-ben, összevethetõen a kilencvenes évek 69,2 százalékos
átlagával. Tehát a mindenre kiterjedõ pangás körülményei között a
jövedelemelosztásban az egyenlõtlenség szép lassan tovább nõ.

A gazdasági hanyatlás az EU-15-ben és Ezurozónában nagyrészt a
németországi fejleményeknek tudható be, a német gazdaság messze a
legnagyobb az Unióban. A zöld-vörös kormány a közkiadások
korlátozásának és az állítólagos “nem-engedhetjük-meg-magunknak” a
jóléti államot attitûdje tekintetében sokkal fundamentalistább, mint az EU
tagok legtöbbjéi. Következésképpen a német gazdaság 2002-ben a második
legalacsonyabb növekedési arányt érte el az egész EU-ban, és ennek
nyilvánvalóan káros hatásai vannak a környezõ országokra, különösen
Hollandiára és Franciaországra. 2003-ra hivatalosan nulla növekedéssel
számolnak és a német gazdaság kilátásai 2004-re is sötétek maradnak. A
munkanélküli ellátások és társadalmi juttatások rendszereinek súlyos
megkurtításával – amelyet a foglalkoztatási feszültségek és a bérköltségek
további csökkenése általi növekedés ürügyével vállaltak fel – még a mûködõ
automatikus stabilizációs eszközök is komoly nehézségekkel fogják szembe
találni magukat a jövõben.

Szemet nyitó fejlemények történtek a Stabilitási és Növekedési
Egyezményre (SGP) vonatkozóan. Egyrészt az Egyezményhez való
ragaszkodás továbbra is a foglalkoztatás-bõvítés és a növekedés
akadályainak egyike az EU országok legtöbbjében. Másrészt a GDP 3
százalékában limitált költségvetési deficitet az EU két legnagyobb
gazdaságában lépték túl, Németországban és Franciaországban, és ez fog
történni 2004-ben is. Ez azonban nem a megfontolt politikai intézkedések
eredménye, amelyek prioritást adnak a növekedésnek és foglalkoztatásnak a
kiegyensúlyozott költségvetéssel szemben. Ez nem szándékos eredménye
egy olyan politikának, amely egyfelõl csökkenti az adókat, különösen a
társasági profitok, a tõke hozadékok és a nagy jövedelmek számára,
másfelõl a legmagasabb prioritást adja a deficit csökkentésének, amikor a
gazdaság alig nõ és stagnál – így tovább akadályozza a növekedést és
azonnali még nagyobb munkanélküliséget okoz. Az Egyezményt nem
vonták vissza – ahogy azt kellett volna – egyszerûen csak megszegték és
meg fogják szegni újra és újra az elkövetkezendõ években az Egyezmény
szabályai szerinti félrevezetõ és káros politikák következményeként.

A Bizottságnak � elhagyva az elõzõ helyzetet � legalább fel kell ismernie a
gazdaság baljós fejleményeit és azt, hogy a valóságos események cáfolják
elõrejelzéseit és várakozásait. Mindazonáltal ezt a Bizottság nem úgy
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tekintette, mint egy feladatot gazdaságpolitikai koncepciójának alapos
felülvizsgálatára. Ehelyett a valóság és az elõrejelzés közötti különbség
legnagyobb részét a világgazdaság fejleményeinek tulajdonította. Jóllehet az
utóbbi nyilvánvalóan sokkal kisebb ütemben fejlõdött az utóbbi három
évben mint a kilencvenes évek második felében, ez még nem elfogadható
magyarázat az EU-ban történt fejleményekre. Elõször, az európai
gazdaságpolitikának feladata, hogy felkészüljön kedvezõtlen külsõ
fejleményekre aktív gazdasági intézkedésekkel, amelyekhez koncepció és
megfelelõ elõkészülés kell az esemény bekövetkezte elõtt. Ez nem volt és
most sem az eset az EU-ban. Másodszor, az EU maga is a világ
gazdaságban legnagyobb és második legerõsebb blokk, és a világ
gazdaságának rossz állapotára való hivatkozás jelentõs elemei saját maga
bizonyítványa. Ha az EU hatékony intézkedéseket hoz a fenntartható
fejlõdés és foglalkoztatás ösztönzésére Európában, a világgazdaság sokkal
jobb állapotban volna, mint van manapság.

Mindazonáltal, a nagyszámú problémás és regresszív fejlemény között
látunk egy pozitív lépést az olasz “Európai Akció a Növekedésért”
javaslatban. Ez annak felismerésén alapul, hogy a közberuházások
részesedése a GDP-ben 2,3 százalékra esett vissza a kilencvenes években,
fél százalékponttal kevesebb mint volt a megelõzõ évtizedben (jóval
elmaradva az amerikai teljesítménytõl). Tehát sürgõs szükség látszik a köz-
beruházások volumenének felpörgetésére az infrastruktúrában, olyan ütemre
hozva azokat, amelyet eredetileg a Delors Terv 1993-ban megcélzott. 2003
júliusában az Ecofin Tanács megszavazta, hogy az Európa Bizottság és az
EIB (Európai Beruházási Bank) dolgozzon ki egy javaslatot egy ilyen
program foganatosítására és finanszírozására, ennek megvitatása és
elfogadása a 2003 decemberi csúcstalálkozón kell megtörténjen.

Örömmel üdvözöljük a tényt, hogy a Tanács végre kezdeményezett egy
azonnali mentõ-programot a növekedés és a foglalkoztatás ösztönzésére és
annak az Európai Beruházási Bankon át történõ finanszírozására –
mindkettõ eleme egy szélesebb körû gazdaságpolitika csomagnak, amelyet
sok év óta javasolunk. Hivatkozással e javaslatra, mi három tovább ajánlást
teszünk:
1. A program nagysága el kell érje legalább a javaslat felsõ értékét, azaz az
EU-GDP egy százalékát, azaz kb. € 90 milliárdot.
2. Egy további programot kell folyamatba helyezni az új tagországok
számára. Ez viszonylag nagyobb kell legyen mint az EU15-é, hogy képessé
tegye az új tagokat a jelenlegi EU tagokhoz való felzárkózásra, ezt pedig az
EIB-n és EBRD-n keresztül kell finanszírozni az EU költségvetésébõl
származó kamattámogatással.
3. A Tanács javaslatában szereplõ infrastruktúra-projekten felül nagy súlyt
kell kapjon az egész környezeti védelmi, helyrehozó és tisztítási terület,
hogy összhangba kerüljön a gazdasági növekedés és az ökológiai
rekonstrukció, valamint, hogy az európai gazdaságot a fenntartható fejlõdés
útjára állítsuk.

Ugyanakkor szeretnénk aláhúzni ajánlásainkat a további lépéseke
vonatkozóan, hogy az EU-ban megszabadítsuk a gazdasági és társadalmi
politikákat az alkalmatlan és káros korlátozásoktól, hogy a mentõ-program
átalakuljon egy kiegyensúlyozott gazdaságpolitikai formává az állandó és
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fenntartható növekedésért a teljes foglalkoztatás, a társadalmi összetartás és
általános jólét célkitûzésével. Legalább hat sarokköve van egy ilyen
szükséges makrogazdasági politika-változásnak:
Elsõ: az European System of Central Banks küldetését és szerkezetét
bõvíteni kell, hogy kitûzött célokként magába foglalja a fenntartható
fejlõdést, a teljes foglalkoztatás és a társadalmi összetartást.
Második: a Stabilitási és Növekedési Egyezményt meg kell szüntetni vagy
legalább oly módon megváltoztatni, hogy hagyjon rugalmasságot a
tagállamok fiskális politikája számára a megegyezett célok
megvalósításának elõmozdítása érdekében való cselekvésre.
Harmadik: az EU költségvetését jelentõsen növelni kell, hogy az EU-nak
manõverezési lehetõsége legyen az aszimmetrikus megrázkódtatások
kivédése és az EU-ban lévõ nagy regionális különbségek megszüntetése
érdekében cselekvésre. A növelés finanszírozására európai adókat kell
bevezetni, pl. adót kivetni a pénzpiacok forgalmára vagy az ökológiai adók
bevezetése.
Negyedik: véget kell vetni az adóversengésnek és helyébe kell léptetni egy
magas színvonalú adóharmonizációt és erõs adópolitikai együttmûködést,
ott és ameddig a teljes harmonizáció nem lehetséges.
Ötödik: a gazdaságpolitikai koordináció sokkal rendszeresebb, szélesebb és
sokkal kötelezõbb jelleget követel meg mint a mai; ezért mi támogatjuk egy
legitim európai gazdasági kormányzat létrehozásának a koncepcióját,
hasonlóan a Európai Központi Bankhoz.
Hatodik: a most formálódó egységes európai pénzpiac a rendszeres
pénzügyi stabilitásra és a vevõk védelmére kell összpontosítson, mint fõ
célkitûzésekre, ebben a tekintetben fokozni kell a pénzügyi felügyelet
hatáskörét európai szinten a harmonizáció, a szorosabb együttmûködés és
szabályozás segítségével.

Ezek a reformok annál is szükségesebbek, mert közeleg az EU bõvítése.
Sokkal expanzívabb monetáris politika nélkül az új tagoknak nincs esélyük
a felzárkózásra. Kötelezettségük, hogy teljesítsék a konvergencia
feltételeket a Monetáris Unióba vezetõ útjukon, ez teljes abszurditássá válik
és elfogadhatatlan diszkrimináció az új tagokkal szemben, tekintettel a
tényre, hogy az EU és Eurozóna jelenlegi tagjainak többsége sem teljesíti
ezeket a feltételeket.
A Stabilitási és Növekedési Egyezmény jelentõsen hozzá fog járulni az új
tagok gazdasági elmaradottságának folytatódásához, és roppant gyenge
pénzpiacaik egyszerû megnyitása egyrészt már pénzintézeteik többségét
külföldi ellenõrzés alá vonta, másrészt ezeket a piacokat rendkívül
sebezhetõvé tette szigorú felügyelet nélkül.

2. Sokkal kedvezõbb gazdaságpolitikai szerkezet a bõvítés
lebonyolításához

2004 májusában tíz új tagországa lesz az EU-nak, közülük nyolc Közép-
keleteurópai ország Többé-kevésbé sikeresen végbevitték az átalakulási
folyamatot,de még mindig nagyobb makrogazdasági egyensúlytalanságok
gyötrik õket, nevezetesen magas a munkanélküliség aránya (a szlovén és
cseh 6 százaléktól a cseh 19 és a lengyel 20 százalékig), növekvõ a
szegénység és a régiók közötti egyenlõtlenségek. Az új tagok belépése az
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EU népességét 75 millió fõvel fogja növelni, azaz egy ötödével a jelenlegi
népességnek. A jövevények egy fõre jutó jövedelme (vásárlóértéken
számítva) kevesebb mint feleannyi (47,7 %-a) mint a régi EU-ban. A
mezõgazdaságban foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatottakhoz
mérve egy ötöd (21,5%) szemben az EU-15-ök egy huszadával (4,3%), és a
mezõgazdasági szektor termelékenysége az EU-15-ben ötször magasabb
mint a közép-keleteurópai országokban. Még ha feltételezzük azt a nagyon
kedvezõ de meglehetõsen valószínûtlen esetet, hogy az EU-15 ben évi 2
százalékos, a közép-keleteurópai országokban évi 4 százalékos a növekedés,
az új tagoknak kb. két évtizedre van szüksége ahhoz, hogy az egy fõre jutó
jövedelem átlagosan elérje az EU-15 60-70 százalékát több-kevesebb
különbséggel az egyes országok között.

A bõvítést követõen (beleértve Bulgária és Románia csatlakozását 2007-ben
vagy 2008-ban) három országcsoport lesz egy EU-27-ben az egy fõre jutó
GDP tekintetében. A jelenlegi EU-15 tagjai, Spanyolország, Görögország és
Portugália nélkül, alkotják az elsõ 12 országból álló csoportot, amelyben az
egy fõre jutó GDP az EU-27 átlagának a 120 százaléka, azaz egy ötöddel
magasabb az új átlagnál (ami nagyjából a jelenlegi EU-15 átlagának 90
százaléka). A második csoport hét országból fog állni, a jelenlegi EU elsõ
csoportból kimaradt három tagja, plusz Ciprus, a Cseh Köztársaság,
Szlovénia és Málta, ahol az egy fõre jutó GDP 68 százaléka (Cseh
Köztársaság), ill. 95 százaléka (Spanyolország) az EU-27 átlagának. A
harmadik csoportot a fennmaradó nyolc csatlakozó ország fogja képezni,
ahol az egy fõre jutó GDP átlagosan 40 százaléka (56-58 százalék
Szlovákiában és Magyarországon) lesz az EU-27 GDP átlagának. A bõvítés
több mint kétszeresre fogja növelni az EU régióban élõ azon népességet,
akik számára a jelenlegi EU átlag 75 százalékánál kevesebb lesz az egy fõre
jutó GDP, azaz 71 millióról 174 millióra, ill. az EU-15 19 százalékáról a
teljes EU-27 36 százalékára. Így a régió közötti különbségek a bõvítéssel
meg fognak duplázódni.

Ezekbõl az adatokból nyilvánvalóvá kell válnia, hogy a bõvítés a
gazdaságpolitika számos paraméterét meg fogja változtatni a bõvebb EU-
ban, és hogy ezek a változások nem csak az új tagokat, hanem a régieket is
érintik. Az EU azonban nincs felkészülve arra, hogy ezeket a változásokat
gazdaságpolitikai orientációjának megfelelõ kiigazításával kezelje. Ehelyett
fenntartja a jelenlegi roppant korlátozó makrogazdasági politikai
szerkezetet, és makacs elhatározása, még merevebb és korlátozóbb sablont
írjon elõ a strukturális politikák számára. Ez teljes változást jelez az elõzõ
bõvítésekhez képest, amelyeket a Strukturális Alapok lényeges bõvítése
kisért. Hasonló intézkedések történtek a Maastrichti Egyezmény elfogadása
után. Kohéziós Alapot hoztak létre, hogy segítsék a legszegényebb
országokat a Monetáris Unióhoz közeledéssel növekvõ verseny
nyomásainak enyhítésében. Most semmi ilyesmi nem fog történni, noha a
bõvítés mértéke nagyobb lesz mint eddig bármikor. Nem csak arról van szó,
hogy a Strukturális Alapot nem fogják bõvíteni a növekvõ
egyenlõtlenségekkel lépést tartó mértékben, hanem a német kormány még
az EU költségvetés felsõ határát is csökkenteni javasolta a jelenlegi 1,27
százalékról kevesebb mint 1,1 százalékra. Ez a rendkívül korlátozó
elgondolás valószínûleg mély gazdasági, társadalmi és még talán politikai
válságot is létrehoz majd az EU nagy részében.
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Az új tagokkal szembeni diszkrimináció két tovább gyalázatos formája
súlyosbítja a helyzetet: az egyik: a “régi” EU eldöntötte, hogy az új tagok,
tagságuk kezdetén, csak 25 százalékát kapják meg annak a mezõgazdasági
támogatásnak, amelyre jogosultak volnának, mint az EU rendes tagjai, és ez
az arány csak lassan emelkedne, míg tíz év alatt eléri a 100 százalékot.
Ugyanakkor, ennek ellenére, az új tagoktól megkövetelik, hogy
hozzájárulásukat az EU költségvetéshez teljes összegében megfizessék mint
rendes tagok belépésük elsõ napjától kezdõdõen. A második: hogy részt
vehessenek az Európai Monetáris Unióban (EMU), az új tagoknak
teljesíteniük kell a Maastrichti Egyezmény konvergencia feltételeit, jóllehet
az Európai Monetáris Unió mostani tagjainak többsége (hét a tizenkettõbõl)
jelenleg nem teljesíti ezeket a feltételeket. Ez teljes abszurditás – amely
azonban súlyos és káros gazdasági következményeket fog okozni az új
tagoknak.

Az EU mind makrogazdasági, mind strukturális politikáiban alapos
változások szükségesek ahhoz, hogy sikeresen megfeleljen a kihívásoknak,
amelyeket ez a bõvítés magával hoz.

Egy sokkal demokratikusabb és sokkal hatékonyabb gazdaságpolitika
követelményeit e memorandum elõzõ fejezetében tárgyaltuk. Különös
tekintettel az új tagokra hozzá kell tenni, hogy az EMS 2 valutaárfolyam
rezsim – amelyben találni fogják magukat – természetének is
meggondolandó fontossága van. Az új tagországok számára a legkevésbé
volna kívánatos, ha kötelesek volnának bevásárolni magukat az Eurozónába
deflációs intézkedéseik hajszolása által, mely intézkedéseket a maastrichti
konvergencia feltételek teljesítésére szántak a költségvetési hiányra és az
inflációra vonatkozóan. Egy ilyen politika követésének valós elfogadása ezt
a politikát hosszú távon fenntarthatatlanná teszi. Ugyanis az EMS 2-be való
belépés túl magas valutaárfolyam mellett jelentõs gazdasági nehézségeket
okozna az új tagoknak, a lehetõséget, hogy a valutaárfolyamot a
kibontakozó gazdasági körülményekhez (nevezetesen az inflációs
eltérésekhez) igazodóan határozzák meg, meg kell tartani. Ezért ésszerûnek
tûnik az Euróoai Monetáris Unióba való belépést egy köztes célkitûzésnek
tekinteni, és azt reális követelmények szerinti konvergencia feltételekhez
kötni. Az új tagoknak joguk kell legyen a tõke idõszakos szabályozására,
hogy megvédjék magukat a masszív rövid távú valuta spekulációtól.
Továbbá, a valuta krízisek elhárítására az új országokban egy közös
kormányzó testület – egy gazdasági kormányzat – kellene felelõs legyen a
valutaárfolyam politikáért azzal a céllal, hogy egyengesse a szükséges és
folyamatos kiigazítást a közép-keleteurópai országok termelõ struktúráiban.

Egy ilyen makrogazdasági politika tenné lehetõvé, hogy bõvüljenek a
strukturális alapok, és hogy megoldódjanak a problémák és konfliktusok,
amelyek keletkezõben vannak az EU-15 egyes országai és az új tagok között
az úgy nevezett Objective-1 régiók elbírálási küszöbértéke miatt,
nevezetesen ott az egy fõre jutó GDP érték nem szabad a teljes EU GDP-
jének 75 százalékát meghaladja. Megoldaná a dilemmát, hogy néhány régió,
pl. Dél-spanyolországban vagy Kelet-németországban a küszöbérték felett
találják magukat és a támogatás csökkeni fog vagy megszûnik anélkül, hogy
reális problémáik vagy az egy fõre jutó GDP értékük abszolút értéke bármit
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változott volna. A Kohéziós Tanulmány szerint az EU-15 küszöbérték alatti
régióinak száma 46-ról csak 19-re esik vissza. Számos jelenleg az
Objective-2-be tartozó régió és város, különösen a régi iparvidékek mint pl.
a Rhur vagy Pay de Calais, meg kell tartsa esélyét, hogy a jövõben is kaphat
pénzalapokat, mert gazdasági és társadalmi problémái mindmáig
megoldatlanok.

Hozzáférhetõ információk szerint az következõ idõszaki költségvetésrõl
(2007-2013) szóló intézményes egyezségben a Bizottság az EU-25 GDP
0,45 százalékát javasolja a Regionális Alapok részére meghatározni. Ebben
az esetben összesen € 344 milliárd (1999-es állandó árakon) állna
rendelkezésre az EU-25 számára, feltételezve az EU-15-ben évi 2,5
százalékos, a tíz közép-keleteurópai országban plusz Bulgáriában és
Romániában 4,0 százalék lesz évi növekedés. Az EU-15 régiói így € 197
milliárdot kapnának, azaz € 14 milliárddal kevesebbet mint a jelenlegi
periódusban. A német kormány még ennél is sokkal korlátozóbb modellt
részesítene elõnyben, amelyben az EU-GDP mintegy 0,4 százalékát teszik
hozzáférhetõvé a Regionális Alapok számára. Ebben az esetben az EU-15
régiói € 87 milliárddal kevesebbet kapnának mint a mostani periódusban.

Szemben ezzel az elfogadhatatlan szcenárióval mi a következõ három
alternatívát javasoljuk:
(1) A legmérsékeltebb javaslat, hogy a Regionális Alapokat az EU GDP 0,5
százalékában kell megállapítani. Ez € 382 milliárd (1999-es állandó árakon)
generálását jelentené az EU-25 számára a 2007-2013 idõszakra. Az EU-15
régiói ugyanazt az összeget kapnák mint a jelenlegi periódusban, míg az új
tagállamok € 171 milliárdot kapnának. Ebben az esetben a Strukturális
Alapból származó forrás-juttatás nem haladná meg a részesülõ ország GDP-
jének 4 százalékát, ez tehát változatlanul hagyható szabály maradhat.

(2) Sokkal ambiciózusabb, de még mérsékelt egy százalékos elgondolás €
764 milliárdot (2007-2013) eredményezne az EU-25 számára és sokkal
jobban megoldaná a regionális egyenlõtlenségek problémáját. Ebben az
esetben szükség volna a pénzhez jutás folyamatának megváltoztatására nem
csak a 4 százalékos szabály hatályon kívül helyezésével, hanem a
támogatásokat részben a csatlakozó országok általános költségvetési
támogatásának megjelölésével, a jelenlegi eljárás helyett, amelyben
valamennyi projektet “egyedi program-dokumentum” kell tartalmazzon,
amelyet a régióknak kell bemutatniuk és az Európai Bizottságnak kell
elfogadnia.

(3) Egy még kedvezõbb távlat volna, ha a teljes EU költségvetést
középtávon progresszív módon az EU-25 GDP 5 százalékára emelnék. Ez
az EU számára sokkal több manõverezési lehetõséget biztosítana és képessé
tenné, hogy például megváltoztassa a Strukturális Alapok hozzáférhetõségi
küszöbértékét és a közép-keleteurópai országokban a szokásos szintre
emelje a mezõgazdasági támogatásokat. Nagy számú kevésbé fejlett régió
részesülhetne a átutalásokból, beleértve az EU-15 néhány fejlettebb
országéit is.

A politikai környezetnek betudhatóan a második és harmadik javaslat nem a
legvalószínûbb. Új közbensõ kompromisszumok kereshetõk különbözõ
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irányokban. Elõször is, új Strukturális Alap létesíthetõ az új tagoknak
szánva, az EIB-tõl és az EBRD-tól kölcsönzött finanszírozással. A jelenlegi
Strukturális Alap felosztható az EU-15 tagja és az új belépõk között a
hozzáférési küszöbérték újratárgyalásával, annak érdekében, hogy mindkét
országcsoport kielégítõ összegû támogatást kapjon. Egy másik intézkedés
lehet a közép-keleteurópai országok támogatására a pénzügyi hozzájárulás
szükséges arányának a csökkentése. Lehetne a Strukturális Alap kérelmezési
eljárását is megreformálni, hogy javuljon annak hatékonysága. Több
autonómia is adható volna a helyi, regionális és nemzeti fejlesztési
terveknek a Strukturális Alap kiegészítõ szereplésével Brüsszel túlságosan
szoros vizsgálódása nélkül. A szegény országok magas színvonalú
támogatását össze kell kötni a közberuházási stratégiákkal.

3. Több demokrácia és kevesebb Maastricht szükséges – az alkotmány
tervezet bírálata

Az EU jelenleg fontolgatja – és újravitatja – az alkotmány tervezetét, amit
az Európa Konvent kidolgozott. A Konvent elnökének ambíciója, hogy a
vita eredményét az összes tag kormánya aláírja a közelgõ 2004 májusi
bõvítés elõtt, és az vezérelné az európai egységet nagyon hosszú
idõszakban, pl. 40-50 éven át. Ezt tekintve az alkotmány döntõ elõrelépés az
európai integráció “véglegessége” meghatározásában. Bár felismertük, hogy
a tervezet tartalmaz néhány progresszív elemet, azonban nézetünk szerint ez
messze nem kielégítõ, elsõ sorban az intézmények és döntéshozó eljárások
demokratikus jellegét tekintve, másodszor a gazdasági és szociális politikák
területére vonatkozóan, ahol nagy mértékben reprodukálja a Maastrichti és
az Amsterdami Egyezmények mintáját, amelyeket mi ismételten bíráltunk.
Ez az alkotmány nem elõrelépés a szociális Európa irányában.

Ami az Unió demokratikus jellegét illeti, látunk némi elõrehaladást, de
ugyancsak látunk komoly hiányosságokat is a tervezetben. Üdvözöljük a
javaslatot, hogy a tervezet növeli a Tanács azon eljárásainak számát, ahol a
minõsített többségi szavazás kerül bevezetésre, és több mint kétszeres
azoknak az eljárásoknak a száma, amely az Európa Palamenttel együttes
döntést igényel. Az EU költségvetés kötelezõ és nem kötelezõ kiadásai
megkülönböztetésének megszüntetésével az Európa Parlament végsõ együtt-
döntési lehetõséghez jut a költségvetés teljes terjedelmére. Ezek progresszív
intézkedések. Másrészrõl megmarad az az alapvetõ demokratikus
hiányosság, hogy az Európa Parlament még mindig híjával van két olyan
lehetõségnek, amely meghatározó bármelyik parlament számára: nincs joga
törvényt kezdeményezni, és nincs joga az európai végrehajtó hatalom, az
Európa Bizottság (EC) elnökét megválasztani. Noha formálisan a Parlament
választja meg az Európa Bizottság elnökét, a valóságban azonban ez puszta
formalitás, mert az Európa Tanács az, amely a jelöltre javaslatot tesz, és a
Parlament csak elfogadhatja vagy elvetheti a javaslatot. Nézetünk szerint a
tervezet nem kellene megkísérelje kivédeni az Európa Bizottság
“elpolitizálódását”, hiszen a Bizottság elnökének az Európa Parlament a
többségébõl kell kikerülnie, amint az kifejezésre jut a különbözõ európai
választások eredményébõl. Az ilyen elpolitizálódás a lényege a
demokratikus eljárásoknak. A Bizottság elnöke megválasztásának
lefokozása egy elõre kiválasztott jelölt megerõsítésére a Palament szintjén
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felér az összes európai demokratikus intézmény és eljárás folyamatos
semmibevételével vagy legalábbis gyanúsításával – épp ez az a jelenség,
amelyet az EU igen korrekten bírál a világ más részein.

Ugyancsak aggasztónak ítéljük a növekvõ militarizációt, amelyet a tervezet
elõirányoz. A tervezet lehetõséget nyújt Az Európai Fegyverkezési, Kutatási
és Katonai Képességek Ügynökségének megalapítására és kötelezi a
tagállamokat “katonai képességeik progresszív javítására”. Ezek az
intézkedések (I-40 szakasz, III-210-tõl III-214 szakaszok a Közös
Biztonsági és Védelmi Politikáról) annak ösztönzésére irányulnak, hogy az
EU növekvõ mértékben támaszkodjék katonai eszközökre a konfliktusok
megoldásában vagy az uniós vélt “stratégiai érdekek” védelmében és
kikényszerítésében. Mi azt gondoljuk, hogy ez politikailag veszélyes
fejlemény. Ettõl eltekintve, a katonai képességek javításának orientációja
nagyobb fegyverkezési kiadásokhoz vezet Európában, és – amint azt minden
tapasztalat mutatja –, sok ilyen növekedést a szociális ráfordítások és a
közberuházások megkurtításával finanszíroznak a tagállamok.

Mint az európai közgazdászok hálózata, mi fõként az Unió gazdasági,
foglalkoztatási és szociális politikáinak intézkedésire összpontosítunk.
Eltekintve az Unió célkitûzéseinek néhány ígéretes intézkedésétõl, úgy
találjuk, hogy a tervezetbõl hiányzik a szükséges haladás a szociális Európa
felé. Nem elegendõ felidézni – mint az I-2 szakasz – a Francia Forradalom
hagyományosan polgári demokratikus értékeit (az emberi méltóság,
szabadság, demokrácia, egyenlõség és a jog-uralom tiszteletben tartása). A
jóléti állam alapelvei – szolidaritás és társadalmi felelõsség – és planétánk
ökológiai integritásának legutóbb felismert értéke ugyancsak helyett kellene
kapjon egy modern Unió alapértékei és célkitûzései között. Nem ez a
helyzet.

Üdvözöljük a tényt, hogy a “fenntartható fejlõdés” és a “környezet
minõségének magas színvonalú védelme és javítása” megmaradt a
célkitûzések között, amelyek “kiegyensúlyozott növekedésen alapulnak”
majd (az egyszerûen “nem-inflációs növekedés” helyett, mint ahogy a
jelenlegi Egyezmény fogalmaz). Ugyancsak üdvözöljük a célkitûzések
között a “nõk és férfiak egyenlõségét” valamint a “teljes foglakoztatást és
társadalmi haladást”, bár a “teljes foglalkoztatás” további pontosításra
szorul a munka minõségét tekintve.

Ezen pozitív elemek ellenére mégis megmarad az erõs és káros
kiegyensúlyozatlanság, egyfelõl a belsõ piac és szabad verseny alapelve,
másfelõl a közérdeket szolgáló – beleértve a közszükségleti áruk és
közszolgáltatások biztosítását –, demokratikus politikák iránti igény között.
Míg az elõbbi az európai integrációt átívelõ szabály, az utóbbinak – noha
elismert – csak alábbvaló és alárendelt szerep jut. Ezt a
kiegyensúlyozatlanságot igazságtalannak és elfogadhatatlannak találjuk.
Ezért azt tanácsoljuk, hogy a “hatékony és magas színvonalú társadalmi
szolgáltatások, közszolgáltatások és közérdekû szolgáltatások” az I-3
szakaszban felsorolásra kerüljenek, ahogy azt a Konvent Szociális Európa
munkacsoportja követeli. A jelenlegi ”magasfokú szociális védelem” (2.
szakasz) megfogalmazásnak az új “szociális igazságosság és védelem”



14

megfogalmazással való helyettesítését visszalépésnek látjuk, amit sürgõsen
ki kell javítani.

Az I-14 szakasz biztosítja a gazdasági és foglalkoztatási politikák
koordinációját (a Széleskörû Gazdaságpolitikai Útmutatások és az Európai
Foglalkoztatási Stratégia hagyományos csatornái által) és lehetõséget nyit a
szociális politikák koordinálásra. Az Európai Fenntarthatósági Stratégia
említésre sem kerül. Itt a Konvent elszalasztotta a lehetõséget, hogy
kifejezetten a gazdasági, foglalkoztatási és szociális politikák koordinálására
egy következetes szerkezetet hozzon létre – egyenjogúvá téve valamennyit
és összhangba hozva az ellenmondásos célokat közöttük, amelyet, hogy
prioritást adott volna a Széleskörû Gazdaságpolitikai Útmutatásoknak.

Hevesen bíráljuk a tényt, hogy a tervezet I. szakaszában pozitív és haladó
megfogalmazású EU célkitûzések nem kerültek konkrét kifejezésre és
kifejtésre a III. szakaszban. Ehelyett a Maastrichti és Amsterdami
Egyezmények anakronisztikus és káros céljai érintetlenül maradtak: a
gazdasági és szociális politikák a “szabad piacgazdaság szabad versennyel”
keretei közé helyezõdtek. A foglalkoztatási politika “magas foglalkoztatási
színvonalat” céloz meg a teljes foglalkoztatás helyett, a Széleskörû
Gazdaságpolitikai Útmutató megtartja primátusát az Európai Foglalkoztatási
Stratégia felett. A roppant korlátozó intézkedések, tekintettel az ECB-re és
az árstabilitásnak adott elsõbbségre, a deficit szabályok és az Európai
Monetáris Unió konvergencia feltételei stb., mind-mind érintetlenek
maradtak. Az Európa Parlament helyzete a szociális-gazdasági irányítás
ügyeiben ugyanolyan gyenge mint korábban. A Széleskörû
Gazdaságpolitikai Útmutatásokra vonatkozóan csak “információhoz” van
joga, a foglalkoztatási és szociális politika koordinálási eljárásában pedig
csak “konzultációs” joga van.

Ezen kritikai értékelés és korábbi memorandumaink ajánlásai alapján azt
javasoljuk, a tervezetrõl folyó vita foglalja magába az Európai Szociális
Modell célkitûzést, és hajtsa végre az következõ javításokat, hogy lehetõvé
tegye a haladást e cél felé.

Szociális és gazdaságpolitikai célkitûzések:

– A közszükségleti áruk védelme, valamint a magas színvonalú
közszolgáltatások és az általános közérdekû (szocio-kultúrális, gazdasági)
szolgáltatások biztosítása be kell kerüljön az Unió célkitûzései közé (I-3
szakasz); a közérdek szolgálatának és a demokratikus döntéshozatalnak
prioritása kell legyen – iránymutató alapelvként az általános közérdekû
szolgáltatások biztosítására (II-6 szakasz) – a belsõ piaci alapelvekkel és a
versenyszabályokkal szemben;
– Az egységes piac specifikációját az I-3 szakaszban a következõképpen
kell megváltoztatni: “egységes piac magas szintû gazdasági hatékonysággal,
megfelelõ szintû versennyel, a szociális sztenderdek, valamint a környezet-
és fogyasztóvédelem magas színvonalával.;
– A “teljes foglalkoztatás jó minõségû munkával” az Unió célkitûzése kell
legyen (I-3 szakasz), és ezt tovább kell vinni az alkotmány III. részébe,
helyettesítve a “magas szintû foglalkoztatás” megfogalmazást (pl. III-99,
III-103 szakasz);
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–  A “magas szintû szociális védelem” vissza kell kerüljön a célkitûzések
közé (I-3 szakasz);
–  A “szociális piacgazdaság”, “társadalmi haladás” és “kiegyensúlyozott
növekedés” I. részben szereplõ célkitûzéseket tovább kell vinni a III. részbe
is, helyettesítve a “nyílt piacgazdaság szabad versennyel” stb.
megfogalmazásokat (III-69, III-70, III-77);
–  A magas színvonalú szociális sztenderdeket alkotmányba kell foglalni,
és kifejezetten ki kell nyilvánítani, hogy az európai hatóságok által hozott
intézkedések egyike sem csökkentheti a tagországokban meglevõ szociális
jogokat.

Szociális és gazdaságpolitikai koordináció:

–  Az alkotmányban a foglalkoztatási és szociális politikák ugyanolyan
súlyt és státust kell kapjanak mint a gazdaságiak és pénzügyiek. Továbbá,
rendelkezések kellenek az összehangolt koordinálásukra a gazdaságilag,
szociálisan és ökológiailag fenntarható fejlõdés mindent átívelõ
célkitûzésével (I-14 szakasz).
–  Ami az Európai Központi Bankot (ECB) illeti, a monetáris politikának
(I-29, III-77 szakasz) ki kell bõvülnie “az árstabilitás, a kiegyensúlyozott
növekedés, a társadalmi összetartás és a teljes foglalkoztatás”
követelményével. Világosan rá kell mutatni az ECB demokratikus
elszámoltathatóságára és átláthatóságára: mint az Európai Unió egyik
intézményét, ugyanúgy köti “a részvételi demokrácia alapelve” mint
valamennyi más, az alkotmány I. részében felsorolt intézményt. Az ECB
függetlensége operatív függetlenség kell legyen, míg az árstabilitás
meghatározásában, a vonatkozó gazdasági helyzet és politikai beavatkozás
szükségességének megítélésében az ECB-nek más politikai szereplõkkel
együttmûködve kell cselekednie.
–  Az Európai Monetáris Unió konvergencia feltételeit újra kell fogalmazni
reális gazdasági konvergencia feltételek irányába (III-29 szakasz), és a
túlzott deficitrõl szóló meghatározást (melléklet a túlzott deficit eljárásról)
ejteni kell.
– Kereskedelmi egyezményekre vonatkozó nemzetközi megállapodások
elfogadására, különösen ha az szolgáltatásokkal való kereskedelemre vagy
beruházásokról történõ megegyezésekre vonatkozik (III-27 szakasz), a
“megosztott illetékesség” és egyhangú szavazás alapelve újra bevezetésre
kell kerüljön;
– Az európai környezettel foglalkozó szervezetek javaslatai a fenntartható
fejlõdés célkitûzésként való beiktatására a III. részben kell rendelkezéseket
tenni.

4. Erõs közszféra mint az európai szociális modell pillére – a “Zöld
Tanulmány az Általános Érdekû Szolgáltatásokról” bírálata

Az elmúlt néhány évben Európa szerte egyre több emberben  és társadalmi
csoportban keltett növekedõ aggodalmat az Európai Unióban folyamatosan
elõrenyomuló liberalizáció és a közszektor – beleértve a közszolgáltatások
lényeges részeit is mint a vízellátást vagy az egészségügyi és oktatási
szolgáltatásokat – privatizációja. Az EU néhány országában ez az
aggodalom tiltakozássá és ellenállássá vált a további privatizációs tervek
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ellen. Ez igaz a közép-keleteurópai országolra is. A széleskörû és
elhamarkodott privatizáció, amely a rendszerváltozás folyamatának egyik fõ
emeltyûje volt, gyakran eredményezte egész iparágak lerombolását vagy
mások külföldi társaságok általi átvételét. A további privatizációt,
különösen a közszolgáltatásokét, ezért a lakósság növekvõ része óvatosan,
néha szkepticizmussal szemléli – amint a jelenlegi EU-ban is.

Az Európa Parlament különféle alkalmak során foglalkozott az üggyel és
kérte a Bizottságot, hogy fogalmazza meg a közérdek koncepcióját az EU
számára. Végül a Bizottság engedett a követelésnek és 2003 májusában
közzétett egy “Zöld Tanulmány az Általános Érdekû Szolgáltatásokról” c.
dokumentumot (SGI). Ez megvilágítja a gondolatok fõ vonalait a
Bizottságon belül és közösségi vitára bocsátja azokat. Ez a vita kiterjedten
kellene zajoljék, és azt kell várni tõle, hogy annak folyamán számtalan
különbözõ nézetet fognak megfogalmazni és a kihívás össze fogja hozni
azokat az elemeket, amelyek az Európai Szociális Modell alapját képezik.
Ami a Zöld Tanulmányt illeti, szeretnének hangsúlyozni és elmagyarázni
álláspontunkat, hogy az ott lefektetett állásfoglalás nem megfelelõ alap sem
egy európai közérdek, sem egy ennek az érdeknek megfelelõ közszféra
koncepciójának kidolgozásához. Ennek az oka a Bizottság roppant
szûklátókörû és egyoldalú felfogása az “általános érdek” fogalmáról.

A tanulmány ugyan említi a “társadalom európai modell”-jét, mi több,
helyteleníti egy kidolgozott koncepció hiányát, de semmit nem tesz e hiány
ellen. Viszont nagyon világossá válik a Bizottság érvelésének folyamán,
hogy a belsõ piac és verseny szabályok a vezetõ alapelvei az európai
integrációnak és egyesítésének. Elismerik, hogy vannak és lehetnek
kivételek ezen szabályok alól, ezért az “általános érdekû szolgáltatások”-nak
van létjogosultságuk. Egy – egyre többet vitatott – kivételnek ez a
jogosultsága azonban különleges indokolást igényel, tekintettel a mindenre
kiterjedõ szabályra. Ez nagyon egyoldalú felfogás. Sokkal
kiegyensúlyozottabb és hasznosabb alternatív megközelítés lenne, ha
meghatároznák a közszolgálatot és a közérdeket mint egy eredeti jogokkal
és erõsségekkel rendelkezõ szférát és annak egyenlõ súlyt és státust adni a
piac és verseny szabályokkal. A köz- és magánszféra ilyen párhuzamos
fejlesztése jellemzõ volt a közszféra és a közszolgálat történelmi
kialakulására, valamint az “általános érdek” alkotmányosságára a legtöbb
európai jóléti államban, és ennek a folyamatnak sok eredménye máig
megõrzõdött.

Bár sok közérdekûnek meghatározott terület azonos vagy nagyon hasonló az
EU legtöbb országában, ez nem vezetett az ennek megfelelõ európai
közérdek és ezen alapuló fejlesztési modell megfogalmazására és
megvalósítására. Ehelyett, az európai integráció fõként a piacok részére
akadályt jelentõ tarifa-nem-tarifa határok lebontása révén zajlott, és a
versenyszabályok váltak az integráció keretévé és irányító alapelvvé. A
belsõpiac projekt megindulásával ezek a szabályok kezdtek visszaütni a
mindeddig erõs és legtöbbször kihívás nélküli helyzetû közszolgáltatásokra
a tagországokban, és ezek a szabályok uralják az elkövetkezõ bõvítés
egyeztetõ tárgyalásait is. Az elfogadott, hogy ilyen szolgáltatások létezzenek
nemzeti alapon – de csak addig, amíg határon átnyúló aktivitás és társaságok
nincsenek involválva. Mivel nincs – túl a retorikán – “kemény” és
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alkotmányos vagy törvényes kötöttséget jelentõ európai általános érdek, az
összes határon átnyúló tevékenység a verseny alanyává válik. S mert a
verseny vonatkozik valamennyi típusú társaságra, minden közszolgáltatást
is, amelyet (állami vagy magán) vállalkozások végeznek, ki kell tenni a
versenynek. Bár minden ország állami adminisztrációja felmenthet bizonyos
vállalkozásokat ez alól a szabály alól, ezeket a felmentéseket indokolni kell,
és azok a Bizottság belsõ piac és verseny diktátorai folyamatos
megfigyelésének és vizsgálódásának alanyai. Ennek a vizsgálódásnak célja
a szolgáltatás kivételes jellegének megszüntetése és átirányítása a verseny
területére. Ez a legutóbbi évtizedben zajlott eszeveszett privatizáció
következménye annak, hogy hiányzik az európai általános (vagy köz-) érdek
egy félreérthetetlen meghatározása és annak alkalmazása. Ennek a
hiányosságnak a kiküszöbölése nem lesz könnyebb a bõvüléssel.

Ez a Zöld Tanulmány implicite állítja, hogy az Európai Unió, ahogy jelenleg
gondolják, kikötött egy olyan úton – és ezen kell maradnia –, ami
valószínûleg elvezet egy egységesített intézményrendszerrel jellemezhetõ
világhoz. Az ismételt kinyilvánítások ellenére, hogy t.i. a változatosság és
különbözõség üdvözlendõ, sõt elõmozdítandó, a Zöld Tanulmány eltökélt
abban, hogy megelõzze ezeknek a értékeknek a folytatását vagy
kifejlesztését, például, hogy a “köz-vállalkozásokra” ugyanolyan jogok és
kötelességek vonatkozzanak, mint a magán üzletekre. Ez eleve kizárja olyan
intézmények létrehozását, amelyek speciálisan jól meghatározott közcélt
szolgálnának. Annak “elismerése”, hogy “különbözõség és a nemzeti,
regionális és helyi hatóságok szerepe a polgáraik jól-létének biztosításában
és, egyebek mellet, a szolgáltatási színvonal demokratikus
választhatóságának garantálásban” van, e feltételesség hatóerejénél fogva,
törlõdött. Az illetõ választott testületek hatalma így átevõdött az értékbecslõ
iparba.

Korrigálandó a verseny irányultságú túláradó egyoldalúságot az európai
egység jelenlegi felfogásában, és létrehozandó egy sokkal
kiegyensúlyozottabb felfogást a piac és közszféra megítélésében, lényeges
figyelembe venni melyek legyenek az alap-összetevõi egy ilyen európai
modellnek. Ezeket azokból az értékekbõl és elkötelezettségekbõl kell
levezetni, amelyeket valamennyi tagállam – beleértve a csatlakozókat is –
vall. Hozzáférhetõ és szakértõi vélemény szerint egy ilyen modellnek a
lényege a magán/állami viszonyban van. Európának , azaz az összes európai
régiónak és kulturális hagyománynak, legalább négy eleme van
általánosságban, amely jelentõs módon különbözik Európának jelenleg
elõnyben részesített alapmodelljétõl, nevezetesen a mostani amerikai
kapitalizmustól:

(1) A magántulajdon az európai történelemben szorosan kapcsolódik
társadalmi kötelezettségekhez és felelõsséghez. Ez a kapcsolódás a feudális
tulajdonhoz elengedhetetlen, és mind a katolikus társadalomfilozófiától,
mind a szocialista gondolattól elválaszthatatlan. A Közép-keleteurópai
országokban a magántulajdont nagy mértékben felszámolták azzal a
törekvéssel, hogy bevezessék a társadalmi felelõsséget a magántulajdonhoz
való bármi kapcsolódás nélkül. Ez a kísérlet számos okból sikertelen volt.
Az USA-ban, ezzel ellentétben, a magántulajdont úgy tekintik mint a egyéni
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autonómiának az alapját, mindenféle korlátozás nélkül hozzáférhetõ a
racionális, iparkodó személy számára és eleve kizárt a lusták részére.

(2) Az európai hagyományokban társadalmi szerzõdés köt minden polgárt.
A gyengét, a szegényt és elesettet gondozásban kell részesíteni, és az õ
feltétel nélküli legális jogosultsága erre a támogatásra képezi az európai
jóléti állam alapját. Amerikában viszont a jövedelem vagy vagyon
újraelosztásának gondolata ellenmondásban van” az igaz amerikai
értékeknek”, õk az önkéntes jótékonyságot favorizálják.

(3) A közszféra, úgy is ismert mint res publica, többé-kevésbé általános
jellemzõje az összes nemzetnek, és a közösségi terület fejlesztésére és
megóvására a magánpiac dinamizmusával szemben, például a médiában, az
oktatásban és a tudományban, úgy tekintenek mint egy demokratikus
társadalom egyik követelményére. Amerikában ez hagyományosan kevésbé
fontos, mára legnagyobb részben lefaragták.

(4) Az állam szerepének nagyobb súlya van Európában mint Amerikában.
Az amerikai polgárok ellenfélnek, ha ugyan nem ellenségnek tekintik az
államot, az európai hagyomány nézõpontja szerint az állam “közcélú”
támogató. Ennek az attitûdnek sok esetben nem felelt meg maguknak a
kormányoknak a kvalitása és cselekvései, némelyikük elkötelezte magát
külsõ agressziónak és belsõ elnyomásnak, a fasizmusban kulminálva.
Megelõzendõ, hogy ez újra megtörténjen, szükség van az állammal
szembeni hagyományos, pozitív attitûd alátámasztása erõs társadalmi
mozgalmakkal és az állam mûködésének közösségi ellenõrzésével. Az
európai modellnek mindezen különleges jellemzõi, mint amik különböznek
és ellentétesek az amerikai modellétõl, jelenleg súlyos neo-liberális
támadásnak vannak kitéve az “öreg” EU-ban, és ebben a támadásban a
privatizáció, a liberalizáció és a dereguláció a leghatékonyabb fegyverek. A
Közép-keleteurópai országokban a közszféra és közérdek gondolata hitelét
vesztette az állami szektornak túláradó súlya valamint gyakran bürokratikus
és elnyomó jellemzõje miatt, ami semmibe vette és gyakran elnyomta az
egyéni igyekezetet és szabadságot. E modellnek az összeomlását követõ
évtizedben az inga gyakran a komplett privatizáció és az élet valamennyi
területére kiterjedõ, béklyóját vesztett verseny ellenkezõ végletébe lendült.

Történelmi tapasztalatok, nem utolsó sorban a közép-keleteurópai
országokban, világosan megmutatták, hogy a valódi közérdek és közszféra
megalkotására csupán a magántulajdonnak állami tulajdonná való
átalakítása nem elégséges, sõt, mégcsak nem is meghatározó tényezõ. A
meghatározó tényezõ, hogy a társadalom demokratikusan szervezett-e. Ez
egyrészt megköveteli, hogy az alkalmazottaknak szilárd részvétele legyen a
vállalkozásokban, másrészrõl megköveteli, hogy a közszféra felépítése és
szervezése demokratikus módon, széleskörû és folyamatos megvitatás,
valamint átlátható döntéshozatali eljárással támogatva történjék. Most egy
haladó európai fejlesztési modell kihívása az egyensúly helyreállítása
egyrészrõl a magánérdekek és tevékenységek – beleértve a gazdasági és
vállalkozási tevékenységeket –, másrészrõl az állami terület és az általános
érdek megfogalmazása és megformálása között, mely egyensúly
szabályozza a társadalmi élet alapvetõ területeit és egyidejûleg
meghatározza magán tevékenység kereteit és szabályait. Egy ilyen kihívás
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nem megoldható gyors technokratikus intézkedésekkel, az az európai
társadalmi modell értékeinek és prioritásainak intenzív és konkrét
megvitatását követeli meg, mely modell elég vonzó és erõs, hogy ellenálljon
a neo-liberális támadásoknak és kísértéseknek. Hiszünk abban, hogy a fent
említett alapelvek sarokkõként és útmutatóként szolgálnak egy ilyen, a
demokratikus és szociális Európa fejlõdési modelljét – amelyben az állami
szektor nem kivétel a piac szabályai alól, hanem erõs pillére a demokratikus
társadalomnak párhuzamosan a piaccal – keresõ közös kutatásnak. Ezért
nézetünk szerint a társadalombiztosítás minden vetülete, az oktatás, kultúra
stb. állami irányítás alá kell tartozzék. Ezen felül az infrastruktúra
biztosításának nagy része, valamint a közüzemek – villany, víz, gáz stb. –, a
telekommunikáció hálózatot használó szektora és a postai szolgáltatás az
állami területhez kell tartozzék abban az értelemben, hogy politikai
megvitatás és döntés szabályozza mûködésüket s nem a magánprofit
hajszolása. Az állami szabályozás széleskörûen ki kell terjedjen a
gyógyszeripari szektorra és más területekre, amelyek alapvetõ beszállítói az
egészségügyi és gondozási szolgáltatásokat közvetlenül végzõ állami
ellátóknak.

Az alkotmány tervezete távlatot nyit (a III-6 szakaszban) az európai
törvényeknek az általános gazdasági érdekû szolgáltatások tekintetében. Ezt
a távlatot három módon kell megragadni. Elõször: az általános gazdasági
érdekû szolgáltatások nagyon széles értelmezését kell alkalmazni úgy, hogy
az magába foglalja a fentebb említett állami teret. Másodszor: egy európai
törvénynek biztosítani kell, hogy a társadalmi élet bizonyos területei �
leginkább a fentebb említettek � kell a közérdekû területhez tartozzanak és
nem szabad azokat a verseny szabályozásnak kitenni. Harmadszor: ugyanaz
a törvény – a szubszidiaritás alapelvének megfelelõen – engedni fogja a
tagállamok számára, hogy további kivételeket tegyenek a nemzeti,
regionális és helyi hagyományok és kedvezményezések szerint.

5. Széleskörû Gazdaságpolitikai Útmutató és Munkaerõ-piaci Politikák

Számos alkalommal bíráltuk a Széleskörû Gazdaságpolitikai Útmutatásokat
(BEPG) és az Európai Foglalkoztatási Stratégiát (EES) fõként az alábbi
okok miatt:
Elõször: nem elfogadható, hogy az Európai Foglalkoztatási Stratégia
világosan alárendeltje a Széleskörû Gazdaságpolitikai Útmutatásoknak
ahelyett, hogy azonos súlyuk és fontosságuk volna a gazdasági fejlõdés és
jólét fokozását szolgáló európai stratégiában.
Másodszor: sem a Széleskörû Gazdaságpolitikai Útmutatások, sem az
európai Foglalkoztatási Stratégia nem tartalmaz egy valódi és kifejezett
makrogazdasági stratégiát. Azt feltételezik, hogy a piacok megnyitása, a
bérek mérséklése, a munkaerõ rugalmassága és alkalmazkodó képessége
automatikusan vezet a nagyobb növekedéshez és foglalkoztatáshoz. Ez a
feltételezés elméleti okokból hibás, a tények alakulása cáfolja azt.
Harmadszor: a Széleskörû Gazdasgápolitikai Útmutatások és az Európai
Foglalkoztatási Stratégia változó mértékû önkényes és fegyelmezõ elemet
tartalmaz, amelyek, ha megvalósulnak, rontani fogják a társadalom
legszegényebb részének helyzetét.
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Ez a bírálat érvényes marad a Széleskörû Gazdaságpolitikai Úzmutatások és
az Európai Foglalkoztatási Stratégia  jelenleg folyó átdolgozására is.
Másrészrõl, bizonyos változtatások mindkét koncepció formájára és
tartalmára jellemzõnek tekinthetõ, némelyikük üdvözlendõ.

A Széleskörû Gazdaságpolitikai Útmutatások (BEPG-k) 2003-2005

A Bizottság a Széleskörû Gazdaságpolitikai Útmutatások 2003-2005-re
vonatkozó ajánlását a Teszaloniki Európa Tanács 2003 júniusában
elfogadta. Az útmutatások lényegesen átfogóbb mint az elõzõek két
szempontból: elsõ alkalommal fognak át három éves periódust, és kiséletet
jelentenek, hogy egy mindenre kiterjedõ, következetes és kiegyensúlyozott
politika keretét biztosítsák, ami Lisszaboni Programterv központi politikai
célkitûzések köré épül. Ennek eredményeként 23 útmutatást határoztak meg.
Ezek három csoportba oszthatók:
⇒ Makrogazdaság vagy rövidtávú politikák (3 útmutatás);
⇒ Strukturális vagy középtávú politikák (11 útmutatás);
⇒ Fenntarthatóság vagy hosszú távú politikák (9 útmutatás).
Továbbá a Jelentés a külön fejezetet tartalmaz az Eurozónának szentelve.
Négy politikai útmutatást ajánlanak e tekintetben, arra válaszolva, hogy mi
tekinthetõ “központi kihívásnak” a 12 ország számára, amelyek csatlakoztak
az Európai Monetáris Unióhoz. Ugyanakkor, nincs külön hivatkozás az új
EU tagállamok különleges problémáira. Úgy látszik, a Bizottság számára
elegendõ, ha ezekkel a problémákkal a jelenlegi útmutatások 2004-re
vonatkozó javítása keretében foglalkoznak.

Ami az elõrejelzéseket illeti, elsõ alkalom a jelenlegi hanyatlás kezdete óta,
hogy a Bizottság nem csak elismeri a problémát, hanem óvatos nézetet
fogalmaz meg a jövõ fejleményeit illetõen. Megjegyezte, a már második
folyó évre, hogy “a gazdasági növekedés gyengébbre sikerült, mint azt elõre
feltételezték” (BEPG 2003-05, 4. oldal), a Bizottság ezután a folytatásban
“enyhe” növekedést jósol 2003-ra, kiemelve hogy csak az év vége felé, ha
egyáltalán.

Az Eurozónát tekintve, meglehetõsen homályos, hogy a gazdasági
lassuláshoz mennyiben járult hozzá a “potenciális növekedés kis mértéke,
amely behatárolja a mozgásterét a gazdasági növekedés fenntartható nagy
mértékének” (14. oldal). Ráadásul ezt a gyenge hazai kereslet
eredményének tudják be, amelynek fennmaradása mindazonáltal nem
jelenik meg jelentõs módon a Bizottság ajánlásai között. Ezek az ajánlások
három politika területére vonatkoznak: makrogazdasági politika keverékek,
inflációs különbségek az Eurozóna tagállamai között és politika
koordináció.
A Bizottság törekvései ellenére az új Széleskörû Gazdaságpolitikai
Útmutatások nem képviselnek sokkal kiegyensúlyozottabb felfogást az Unió
gazdasági és szociális problémáira vonatkozóan, mint az elõzõek. Azokat
változatlanul erõs aszimmetria jellemzi a politika gazdasági, ill. a szociális
és környezeti szempontjai között. Konkrétan, a “bizalom” tûnik a kulcs-
elgondolásnak, közvetlenül vonatkoztatva az igényre: legyen biztosítva egy
stabil környezet, bátorított beruházás és ebbõl eredõ növekedés. Ezen
leegyszerûsített érvelés szerint az üzleti és fogyasztói bizalom a politika
jelentõs meghatározóját alkotja. Ez a kapcsolat az állandó árstabilitással
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törõdéshez vezet, az viszont az ajánláshoz, hogy a béreket lefelé kell
kiigazítani, mivel a termelékenység csökken. A bérek lefelé való kiigazítása
egy további vélt szükségszerûség a foglalkoztatás növeléséhez. Végül, a
hosszú távú fenntarthatóság kötõdik az úgy nevezett “öregedési hatáshoz”,
ami várhatóan “az állami finanszírozásra növekvõ nyomást” gyakorol (10.
oldal). Innét kezdve a nyugdíjrendszer szükségességének reformja� értsd:
csökkentés és privatizáció � többé-kevésbé megkérdõjelezhetetlennek tûnik.
Továbbá, a politika szociális szempontja csak hosszú távú viszonylatban
kerül kifejezetten említésre. Ebben a tekintetben a legfõbb gondnak látszik a
szegénység és a társadalomból való kirekesztõdés, ami a képzetlen és
alacsonyan képzett munkásokhoz, valamint kevésbé fejlett régiókhoz
kötõdik. A vonatkozó útmutatások viszont roppant általános természetûek,
sem meghatározott küszöbértékek, sem intézkedések nem jelennek meg. Így
pl. mi képez “megfelelõ színvonalú szociális védelmet”, hogyan kell ezt
finanszírozni, vagy milyen állami támogatást kell adni a hátul kullogó
régióknak, és vannak meghatározás nélküli intézkedések.

Részletekbe menve: nem kerül szóba a társadalmi nemek ügye fõáramba
terelésének kérdése, azaz egy stratégia, amely a nemek egyenlõségének
elérését célozza meg, rendszeres része a fõáramba terelési politikának. A
fõáramba terelés koncepciójának alapjául az a felismerés szolgál, hogy a
nõknek és a férfiaknak nem azonos a helyzetük, szükségleteik és forrásaik,
és ezek a különbségek befolyásolják a módot, ahogyan a nõk és a férfiak
bármihez hozzájutnak a munkaerõ piaci részvételtõl a közszolgáltatásokig.
További ki nem mondott elismerés, hogy amíg valódi elõrelépés történt
abban az értelemben, hogy a nemek diszkriminációját megtiltották, az
egyenlõség elérése váltást vagy átalakulást igényel a politika csinálás
folyamatában, felismerve hogyan alakítja a nem, mint tényezõ a
lehetõségeket és a jogok gyakorlását. Figyelembe véve a nõk és a férfiak
különbözõ igényeit és helyzeteit a politika csinálóknak jobb politikai
célokat, hatékonyabb végrehajtást és nagyobb egyenlõséget kell biztosítani.

A környezet fenntarthatóságára vonatkozó ajánlások ugyancsak általános
természetûek, ámbár nagy mértékben � ha ugyan nem kizárólagosan �, piaci
szóhasználattal megfogalmazottak.

Mindent egybevéve, a 2003-2005 Széleskörû Gazdaságpolitikai
Útmutatásoknak az a kísérlete, hogy egy összefogottabb felfogást fejlesszen
ki a politika formálásra, kielégítetlen maradt. Egyrészt, a felismerés, hogy a
szociális és környezeti fenntarthatóság ügyei a gazdasági fenntarthatósággal
egyenrangúan kell a politika formálásba bekerüljön, jelentõs a
kiegyensúlyozottabb felfogás szempontjából. Másrészt, az uralkodó
meggondolások még mindig gazdasági természetûek, piaci szóhasználattal
meghatározottak és a stabilitásra irányulnak, amely fõként a munkaerõ piaci
rugalmassággal érhetõ el. Továbbá, a társadalmi fenntarthatóság
viszonylatához nem társul bármiféle szociális normával vagy
küszöbértékkel, hogy azt használhatóvá tegye, vagy pénzalapokkal annak
finanszírozására. Ebben az értelemben a Széleskörû Gazdaságpolitikai
Útmutatások által körvonalazott középtávú akciótervnek sok elvarratlan
szála van, ugyanakkor a gazdasági meggondolások világosan elõnyben
részesülnek a politika alakítás, a megtárgyalt ügyek, a hajszolt célkitûzések
és az alkalmazásukra javasolt eszközök értelmében.
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Európai Foglalkoztatás Stratégia (EES)

A Európai Unió öt évre részese a tagállamok munkaerõ piaci politikájának
az “Európai Foglalkoztatás Stratégia” mûködésén keresztül. Az Európai
Foglalkoztatási Stratégia a politika illetékességét a tagállamok kezében
hagyja, de vallat és igyekszik koordinálni a nemzeti politikákat egy
ismétlõdõ eljárással: minden évben megvizsgálja a politikákat EU szinten,
ajánlásokat tesz javításokra “Nemzeti Akció Tervek” (NAPs) formájában, a
nemzeti kormányoktól megkövetelik a beszámolót és a ciklus aztán
ismétlõdik. Ez kulcspéldája annak, ami a “koordináció nyitott módszere”
elnevezéssel vált ismertté.

A koordináció célkitûzéseit változó feladatokban fejezik ki az EU munkaerõ
piaca egésze számára és az egyes országok számára is. Ezek a célok
egyrészt egy mindent átfogó foglalkoztatási arányra összpontosítanak, de
magukban foglalják a nõk és más csoportok foglalkoztatási arányát,
másrészt a munkanélküli ellátás beavatkozási szintjére. A munkaerõ piaci
politika különféle dimenzióit foglalja magába � ilyen például a
foglalkoztatás szabályozása, munkahely keresõ szolgáltatások, a
foglalkoztatás és a szociális védõrendszer közötti együttmûködés.
Mindamellett nagy hangsúlyt kaptak az “aktív foglalkoztatási eszközök”, a
munkanélküli elkötelezettsége a munka-tapasztalatok iránt, támogatott
foglalkoztatási tréning kurzusok stb.

A koordináció nyitott módszerét arra szánták, hogy létrejöjjön egy politika
közösség, amelyben a különbözõ országok döntéshozói, a szociális
partnerek és szakértõk együttmûködnek annak érdekében, hogy javítsák a
munkaerõ piaci politikák tervezését és hatékonyságát. Az Európai
Foglalkoztatási Stratégiát itt úgy tekintik mint modellt, ami kiterjeszthetõ
más területekre is annak érdekében, hogy nagyobb következetességet és
nagyobb sikert érjenek el különféle politikák terén még akkor is, ha ezek a
tagállamok ellenõrzése alatt maradnak.

Öt évvel az Európai Foglalkoztatási Stratégia 1997-es útnak indítása után, a
Bizottság átfogó felülvizsgálatot vállalt, amely bizonyos változásokat
eredményezett mind a célkitûzésekben, mind az eljárásban. Mostantól
nagyobb súlyt kap a nemzeti akciótervek alkalmazása, amelyek csak három
évenként kerülnek alapos áttekintésre. Az ajánlások számát csökkentették, a
18 útmutatás helyébe 10 útmutatás lépett. Az Európai Foglalkoztatási
Stratégiához kötött mennyiségi feladatokat újrafogalmazták.

Az elsõ, alapvetõ pont, amire rá kell mutatni, az Európai Foglalkoztatási
Stratégia elnevezése elhibázott. Az semmi esetre sem nevezhetõ
“foglalkoztatás” stratégiának, ha az csak alkalmazás és a munkaerõ-piac
szabályozásával foglalkozik. Csak az a tarthatatlan feltételezés, hogy Európa
munkanélkülisége teljesen a munkaerõ ellátás, a “merevség” stb.
következménye, nevezheti az intézkedéseknek ezt a sorozatát foglalkoztatás
stratégiának.

Hasonlóképpen, a stratégia értékelése az öt év áttekintésében súlyosan
irreális, miszerint csökkenés a munkanélküliségben és emelkedés a
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foglalkoztatásban ezen évek során � a makrogazdasági valóság teljes
figyelmen kívül hagyásával � a munkaerõ piaci mûködés “strukturális”
javulásának tudható be. Ténylegesen az összesített kereslet részleges
újraéledése ezen évek során volt az, ami javította a foglalkoztatási helyzetet,
éppen úgy, ahogyan a jelenlegi gazdasági lelassulás veszélyezteti a
javulásnak tekinthetõ összes eredményt. A hivatkozás a NAIRU-ra (a
munkanélküliség növekedésének nem gyorsuló mértékére) � a
munkanélküliség egyfajta egyensúlyi szintje, amelyet feltehetõen kínálat
oldali reformok vittek lefelé �, teljesen elfogadhatatlan gyakorlati alapokra
támaszkodik, mivel a NAIRU, statisztikai szóhasználattal, alig több, mint a
munkanélküliség arányainak egy mozgó átlaga.

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia kezdettõl fogva élénk konfliktusok és
nagyobb értelmezési különbségek tárgya volt. Néhány tagország kormánya,
nevezetesen Britannia, támogatva a legtöbb munkaadói képviselet és a
Bizottságban részvevõ gazdaságpolitikát csinálók által, a munkaerõ-piaci
reform regresszív felfogását favorizálta, ahol az alapvetõ célkitûzés, hogy
szorosabbá tegyék a legkiszolgáltatottabb munkásokat érintõ adminisztratív
és piaci szabályokat, valamint, hogy a foglalkoztatást alacsonyabb munkás
ellátási sztenderdek, növekvõ állás bizonytalanság és szélesedõ bér
aránytalanságok alapján fokozzák. Ilyen nézetek különösen befolyásosnak
látszottak, amikor az Európai Foglalkoztatási Stratégia bevezetésre került a
Luxemburgi Csúcson, 1997-ben, a Munkáspárt választási gyõzelmének
ébredése idején Britanniában.

Ellenezték ezeket az elgondolásokat a szakszervezeti képviselõk,
kormányok, így a skandináv országok kormányai, amelyek a munkás ellátás
sztenderdjeinek emelését szorgalmazták, és a Bizottság, ill. az Európa
Parlament erõi, akik a szociális Európa iránt elkötelezettek. Az eredmény,
hogy az Európai Foglalkoztatási Stratégia erõsen kétértelmûnek bélyegzett.
Néhány cél, amit kinyilvánítottak, üdvözlendõ. Ezek között a
gyermekvédelem biztosításának a javítása, hogy csökkentsék a társadalmi
nemek közti különbségeket a munkaerõ piacon, vagy számos intézkedési
javaslat, hogy biztosítsák bevándorolt munkások jobb integrációját a
foglalkoztatás fõáramába. Más területeken az Európai Foglalkoztatási
Stratégia nyelvezete annyira bizonytalan, hogy a stratégia nem
megállapítható az ahhoz kapcsolódó aktuális politika részletekbe menõ
vizsgálata nélkül. Egy példa, amit maguk a foglalkoztatási célok
szolgáltattak. Növekedés a munkaerõ piaci részvétel arányában önmagában
nem minõsített jó, nem független a módtól, ahogyan a részvételt
elõmozdítják vagy az elért foglalkoztatás minõségétõl. A csökkentett
színvonalú szociális védelem, a munkanélkülivé válás szabályainak szûkebb
választéka vagy a megteremtett munkakörülmények feláldozása révén elért
részvétel-növelés fenyegetést jelent az európai szociális modellre.
Hasonlóképpen, míg ugyancsak kívánatos az idõsebb munkásokat
megvédeni a munkaerõ-piaci diszkriminációtól, a kevésbé kvalifikált
munkások nyugdíj jogosultságának csökkentése csak növelni tudja a
társadalmi egyenlõtlenségeket, különösen a képzettebb és kevésbé képzett
munkások életkilátásai közti nagyobb különbségnek fényében.

Ezen területeken, valamennyin, az Európai Foglalkoztatási Stratégia teljesen
ellentétesen iterpretálható. Ugyanez vonatkozik a “munkaerõ-piac
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élénkítésére” is. Néhány amerikai modell szerint, amelyek inspirálták a brit
kormányt, az élénkítés lényegében egy társadalmi fegyelmezõ, vagy inkább
társadalmi büntetõ módszer � nagy nyomást helyezni, például, a egyedülálló
szülõkre, akiknek megrövidíti a társadalombiztosítását. Az északi
államokban, épp ellenkezõleg, az élénkítési intézkedések, bár magukban
foglalnak bizonyos fegyelmezõ vonásokat, lényegében szolidáris
közbeavatkozás a hátrányos helyzetû csoportok elõnyére.

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia tartalma körül zajló konfliktusokban a
haladó reformokat és a társadalmi igazságosságra törekvést az a tény tartja
háttérben, hogy egy tömör politikai közösség, az összes érintett fél
kölcsönhatásával és vitájával együtt, még nem fejlõdött ki. A koordinációs
eljárás a gyakorlatban alig több mint egy tapasztalatcsere minden egyes
kormány és a Bizottság között, ráadásul ezt a tapasztalatcserét torzítja a
NAP-k és foglalkoztatási útmutatások alárendeltsége a Széleskörû
Gazdaságpolitikai Útmutatások neoliberális prioritásainak.

Mindazonáltal az Európai Foglalkoztatási Stratégia jelenlegi felülvizsgálata
jelentõs javításokat eredményezett � például nagyobb hangsúlyt kapott az
állások minõsége, vagy a társadalmi partnerek bevonása a munkaerõ piaci
politikába. Bár az Európai Foglalkoztatási Stratégia még nincs nagyobb
hatással az aktuális munkaerõ piaci gyakorlatra, lehetõségeiben nagy
jelentõségûnek tekintik, teljes joggal, a munkaadók és szakszervezetek
egyaránt.

Nézetünk szerint a stratégiát két egymást kiegészítõ módon kell fejleszteni.
Ami az eljárásait illeti, a stratégiát szükséges demokratikusabbá tenni a
társadalmi szereplõk szélesebb körének a bevonásával, és egy eredeti
európai megvitatásnak az elõsegítésével, amelyben a magasan fejlett
szociális modellel rendelkezõ országok növelni tudják befolyásukat.
Tartalmát tekintve az Európai Foglalkoztatási Stratégia akkor tud fejlõdni,
ha célkitûzéseinek minden lehetséges regresszív vagy, egyenlõtlenségre
törekvõ interpretálását eltávolítják, és sokkal inkább kifejezésre juttatják a
magasabb munkásellátási színvonal és a haladóbb társadalom politikák
iránti elkötelezettséget.


