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A. Hírek

KÖLTSÉGHATÉKONY ÍR ELNÖKSÉG

2013 első félévében Írország tölti be az EU soros elnöki tisztét. 
Írország nem könnyű pillanatban veszi át a stafétabotot Ciprustól, de 
mindenképpen helyzeti előnyben van, mivel 1973 óta - amikor felvételt 
nyert az EU-ba - immár hetedik alkalommal tölti be ezt a tisztet. Az ír 
kormány, az ország anyagi helyzetére is tekintettel ún. 
"költséghatékony" elnökséget hirdetett meg. A gyakorlatban ez többek 
között azt jelenti, hogy az elnökségi időszak alatt tervezett 1600 
megbeszélésből csak 180-ra kerül sor Írországban, a legtöbb a Dublini 
Kastélyban, a többinek Brüsszel lesz a helyszíne. Az elnökségi 
programot, illetve a hagyományos elnökségi "Ki kicsodát" nem nyomtatták 
ki, ezek a dokumentumok letölthetők a honlapról. A megbeszéléseken nem 
palackozott, hanem csapvizet szolgálnak fel és korlátozták a 
szétosztandó jegyzettömbök, tollak és egyéb ajándéktárgyak számát is.

Essen néhány szó a tartalomról is: az ír elnökség legfontosabb kihívásán 
talán már túl is esett, amikor február 8-án a tagállamok állam- és 
kormányfői döntöttek a 2014-2020 közötti költségvetésről. Feladat azért 
még maradt: a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem, ennek részeként 
az új Erasmus mindenkinek program véglegesítése, a nyugdíjak 
"hordozhatósága", valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek 
elismerése mind az étlapon szerepel, de a zöld gazdaság és kutatás, 
valamint a digitális egységes piac is közel áll az ír elnökség szívéhez.

Az ír elnökségről a hazai civil szervezetek számára az Európa Ház Kevin 
Dowling ír nagykövet részvételével májusban tájékoztatót szervez Budapesten.

Az ír elnökség hivatalos honlapja: http://eu2013.ie/
---

TÁJÉKOZOTT EURÓPAI ÁLLAMPOLGÁROK?

Húsz éve immár, hogy a Maastrichti Szerződés 1993-ban bevezette az uniós 



polgárság fogalmát. Emiatt és a 2013-as Polgárok Európai Évére is 
készülve, az Eurobarometer 2002, 2007 és 2010 után ismét rákérdezett, 
mennyire tájékozottak az EU-s állampolgárok jogaikról. A legutóbbi 
felmérés óta összeurópai szinten három százalékkal többen, immár 81% 
válaszolta azt, hogy ismerős számára az "európai uniós állampolgár" 
kifejezés, de csak 36% érezte úgy, tájékozott azokról a jogokról, melyek 
megilletik őket. A leginkább ismert jog az EU-s intézményekhez történő 
panaszbeadás (89%), illetve a személyek szabad mozgásának (88%) joga. A 
megkérdezettek 67%-a értett egyet azzal a kijelentéssel, hogy az emberek 
szabad mozgása az EU-n belül előnyöket jelent országa gazdaságának.

A felmérés teljes anyaga angolul itt elérhető: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_365_en.pdf
A hazánkra vonatkozó magyar nyelvű összefoglaló innen letölthető: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_365_fact_hu_hu.pdf
---

AZ EURÓPAI ÁLLAMPOLGÁRSÁGRÓL HAZAI MEGKÖZELÍTÉSBEN

Az Európai állampolgárság volt a központi gondolata Tamás Pál az MTA 
Társadalomtudományi Kutatóközpontja szociológusa előadásának, melyet a 
Platform az Európai Integrációért és Civil Párbeszédért hálózat 
meghívására 2013. február 13-án Budapesten az Európa Pontban tartott.

Meghatározandó

Öt év után jövőre lesznek az európai parlamenti választások az EU akkor 
már 28 tagállamában. Erre rímel az idei európai év témája: az állampolgár.

Alapvető félreértésen alapszik az idei európai év magyar elnevezése. 
Ugyanis az angol citizen szó sokkal tágabb értelmű, mint az 
(állam)polgár, így nem csak az ember államhoz való kapcsolatára utal, 
hanem beleértendő a mindenfajta közösséghez való tartozás is. Az Európai 
Uniónak vannak állampolgárai (a tagországok állampolgárai automatikusan 
rendelkeznek uniós állampolgársággal), de az angol kifejezéshez tartozó 
többletjelentés hiányozni látszik. Másképp fogalmazva az Európai Uniónak 
soha nem volt népe, mondta Tamás Pál, az MTA szociológus kutatója, a 
rendezvény előadója.

Maga az európai állampolgárság sem alulról jövő kezdeményezésként, hanem 
(spanyol) kormányjavaslatra került be az EU joganyagába, konkrétan a 
Maastrichti Szerződésbe 1992-ben, aminek szándéka az volt, hogy ha 
nincs, akkor legyen népe az Európai Uniónak. Azóta, pontosabban a 
szerződés 1993. november 1-i életbe lépése óta van európai állampolgárság.

Szakaszok

Tamás szerint az európai polgárság/állampolgárság/nép fejlődéstörténetét 
három szakaszra lehet bontani. Az első években az volt a közvélekedés, 
hogy a nemzeti identitás egy nemzeti-EU mix után lassanként 
EU-identitássá alakulhat. Ennek be nem következte után úgy gondolták, 
hogy együtt tud élni a két önazonosság (nemzeti és EU-s is lehetsz 



párhuzamosan), ami mára oda szelídült, hogy nem árt egy kicsit 
európainak is vallanod magadat.

Kelet-Európában, így Magyarországon az európai közösséghez tartozás 
érzése az Eurobarometer felmérése szerint folyamatosan csökken. Ebben az 
játszik elsősorban meghatározó szerepet, hogy a rendszerváltás utáni 
évek EU eufóriájában ezekben a társadalmakban a reális lehetőségeket 
jóval meghaladta a nyugat-európai életszínvonal (nyugdíjak, fizetések) 
elérésével kapcsolatos elvárás. Apró probléma, hogy pont a jóléti 
államhoz szükséges hatáskörök mind a tagállamoknál vannak (egészségügy, 
oktatás, nyugdíjrendszer), ezekhez az EU-nak csak nagy vonalakban van 
köze. Például úgy, hogy a tagállamokban elismerik egy másik tagállamban 
szerzett diplomát, vagy úgy, hogy egy európai állampolgár ugyanolyan 
egészségügyi ellátásra jogosult, mint az adott tagállam állampolgára. 
Amennyiben fennmaradnak az országok közötti három-négyszeres 
fizetéskülönbségek, azok nem segítik elő az európai egységesülést, de az 
is biztos, hogy a belső határokat lehetetlen újjáépíteni, elemezte a 
helyzetet Tamás.

Szélsőséges európaiak nincsenek

Szociológiai szempontból az tekinthető fundamentalistának, aki 
alapidentitásai (neme, kora, családban betöltött szerepe) elé helyez 
valamilyen ideológiát. Tamás szerint ebből a szempontból nem léteznek 
európai fundamentalisták, akik a magasztos európai eszmét tartanák a 
legfontosabb értéknek (lásd a társadalmi elvárásokat EU-csatlakozásunk 
idején). Mindez annak ellenére sem igaz, hogy sok esetben az Európai 
Unió védőhálóként működik a globalizáció nemzeti szinten kifejtett 
hatásai ellen. Példaként Tamás elmondta, hogy néhány éve, a gazdasági 
válság kitörésekor az amerikai ingatlanpiaci befektetésekben érdekelt, 
nagyrészt svéd tulajdonú litván bankszektort az EU hozzájárulásával 
sikerült a csődtől megmenteni.

Kérdés

Kérdés, hogy a globalizáció és a regionalizmus erősödése (lásd katalán, 
skót vagy flamand függetlenedési törekvéseket) erősödése és a 
nemzetállami gondolkodás térnyerése korában tud-e reális alternatívát 
nyújtani az Európai Unió. Az állampolgárok európai elkötelezettsége, 
Európa-tudata nélkül biztos nem.

Akkor megalakítjuk az Európa Pártot?

Az előadást követően a rendezvény - mely egyben a Polgárok Európai Éve 
2013 hazai civil nyitórendezvényéül is szolgált - résztvevői megvitatták 
és elfogadták ez évi munkájuk alapjául szolgáló elveket és a 
keretprogramot. Ennek ismertetésére következő számunkban visszatérünk.
----

KÖNNYŰ ELÉRNI, NEHÉZ ELHAGYNI

Az Európai Bizottság 2012-ben immár hetedik alkalommal írt ki 



pályázatot, hogy megtalálja a tagállamokban azokat a kevésbé 
reklámozott, de felfedezésre érdemes régiókat, melyek pályázati úton 
elnyerhetik az ún. "European Destinations of Excellence" azaz nem 
teljesen magyaros hivatalos fordításban ,,Kiváló Európai Desztinációk" 
címet. A programmal a Bizottság ösztönözni kívánja a fenntartható 
turizmusfejlesztési példákat és a szakmai kapcsolatok erősödését a 
díjazottak között. 2012/2013-ban a program célja a legjobb hazai 
akadálymentes úti célok felfedezése, vagyis azokat a különleges, még 
kevésbé ismert, de gyönyörű helyszíneket szeretnék felfedezni, melyeket 
"könnyű elérni, nehéz elhagyni". A pályázaton legalább három települési 
önkormányzat (Budapest esetében három kerület), három turisztikai 
szolgáltató, egy turizmushoz vagy fogyatékkal élőkhöz kapcsolódó civil 
szervezet együttműködésére van szükség.

Az elismerő címet elnyerő magyarországi térség marketingeszközeinek 
fejlesztéséhez a Magyar Turizmus Zrt. 2 millió forint értékben járul 
hozzá. A nyertes térség részt vehet továbbá a 2013. évi Európai Turizmus 
Fórumon, ahol európai társaival átveheti a "Kiváló Európai Desztináció" 
díjat.

A pályázatról részletesen a 
http://eden.itthon.hu/hu/akadalymentes-turizmus-2012-2013 honlapon 
olvashat. A pályázat beadási határideje: 2013. február 28.
---

TAPASZTALATOK ÉS TANULSÁGOK - EGY ÉVVEL A CIVIL TÖRVÉNY BEVEZETÉSE UT
ÁN

Több mint egy évvel ezelőtt lépett életbe a civil törvény, mely alapvető 
változásokat hozott a civil szervezetek életében. De mit is jelent ez a 
gyakorlatban és milyenek a kezdeti tapasztalataink? Ezekről a 
kérdésekről márciustól kezdődően szakmai fórum-sorozatot szervez az 
Európa Ház. Terveink szerint programjainkra meghívjuk az Országgyűlés, a 
kormányzat, a bíróságok, az önkormányzatok, az üzleti élet képviselőit, 
de európai kitekintésre is sor kerül. Részletekkel hírlevelünk következő 
számaiban jelentkezünk.
---

B. NEA

MÓDOSÍTHATÓ PROJEKT IDŐSZAK

A Nemzeti Együttműködési Alap valamennyi kollégiuma úgy döntött, hogy 
módosítják a 2012-es szakmai pályázatok kiírását és lehetőséget 
biztosítanak a pályázóknak a projekt befejező dátumának 2013. május 
31-re történő meghosszabbítására. Ilyen lehetőség csak az 
előfinanszírozott pályázatok esetében van. A meghosszabbítás azonban nem 
automatikus! Aki szeretne élni a lehetőséggel, annak az EPER-rendszeren 
keresztül kell benyújtania módosítási kérelmét.

A módosított pályázati kiírások itt olvashatóak:
http://civil.kormany.hu/palyazati-kiirasok



---

MEGJELENTEK A 2013-AS SZAKMAI PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK

Itt vannak, megérkeztek! Megjelentek a NEA 2013-as szakmai pályázatainak 
kiírásai. A pályázati beadási határidő egységesen: 2013. március 25.

Az Európa Ház "Civil Szolgáltatások MÁSKÉPP" programja keretében ismét 
tart tájékoztató fórumot 2013. március 12-én (kedd) Budapesten. Jegyezze 
fel naptárába az időpontot. Meghívót március elején küldünk.

Közösségi Környezet Kollégiuma kiírása:
http://civil.kormany.hu/palyazati-kiirasok?
nea-2013-kozossegi-kornyezet-kollegium-szakmai-kiirasa

Mobilitás és Alkalmazkodás Kollégiuma kiírása:
http://civil.kormany.hu/palyazati-kiirasok?
nea-2013-mobilitas-es-alkalmazkodas-kollegium-szakmai-kiirasa

Nemzeti Összetartozás Kollégiuma kiírása
http://civil.kormany.hu/palyazati-kiirasok?
nea-2013-nemzeti-osszetartozas-kollegium-szakmai-kiirasa

Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium kiírása
http://civil.kormany.hu/palyazati-kiirasok?
nea-2013-tarsadalmi-felelossegvallalas-kollegium-szakmai-kiirasa

Új Nemzedékek Jövőjéért Kollégium kiírása
http://civil.kormany.hu/palyazati-kiirasok?nea-2013-un-kollegium-szakmai-kiirasa
---

C. Program

FELELŐS GAZDÁLKODÓK - CSR PIAC

A KÖVET Egyesület 2013. április 18-án már hagyományteremtő módon, 
harmadik alkalommal, az Európai CSR Díjért zajló nemzeti verseny 
győzteseinek kihirdetésével egy időben rendezi meg a CSR Piac kiállítást 
a Dürer Rendezvényházban. A sikeres pályázók kiállíthatnak a 2013. 
április 18-i CSR Piac rendezvényen. Újdonság, hogy a rendezvény kísérő 
eseménye az Európai CSR Díj Nemzeti Díjátadó ünnepsége. A díjat az 
Európai Bizottság alapította a társadalmi felelősségvállalással 
kapcsolatos jó gyakorlatok népszerűsítése érdekében.

A programról részletesebben a www.kovet.hu és a www.csrpiac.hu oldalakon 
olvashat.
---

D. Könyvajánló

CIVIL TÖRVÉNY ÉS A KEDVEZMÉNYEK - ADÓZÁSI, SZÁMVITELI SZABÁLYOK



A kiadvány első része bemutatja a civil szervezetek típusait, 
alapításának feltételeit, működésük, gazdálkodásuk legfontosabb 
szabályait. A második részben a kiadvány részletezi a szektorra 
vonatkozó adózási előírásokat, külön fejezet foglalkozik a személyi 
jövedelemadó 1 százalékából való részesedés feltételeit és segítséget ad 
a hatályos törvények és más jogszabályok alkalmazásához.

Cím: Civil Törvény és a kedvezmények - Adózási, számviteli szabályok
Szerző: Pölöskei Pálné
Szerkesztő-lektor: Ácsné Molnár Judit
Kiadó: Noviring Kft.
ISBN: 9789630852081
Oldalszám: 350
Ár: 5145 forint

A kötet megrendelhető az Európa Háztól.
---

E. News in English

CIVIL SOCIETY DAY 2013 IN BRUSSELS

As European as we can get!
Bringing economy, solidarity and democracy together

The European Economic and Social Committee and the EESC Liaison Group 
with European civil society organisations and networks, in partnership 
with the European Year of Citizens Civil Society Alliance (EYCA), are 
organising this year's Civil Society Day on Wednesday 6 March, from 9.00 
a.m. to 5.30 p.m., at the EESC premises in Brussels.

Within the ambit of the European Year of Citizens (2013), the organisers 
are seeking to explore how the economic, social and civic dimensions of 
EU citizenship can be mutually reinforcing and meet the public's 
expectations in a way that reflects the values and goals of the European 
project.

The Civil Society Day will address key issues of active and 
participatory citizenship against the backdrop of a major financial, 
economic and social crisis that is in essence undermining democratic 
processes and challenging the very legitimacy of institutions and public 
policy at both national and European level.

The aim of the event is also to reflect the great variety of forms of 
expression and commitment across Europe that demonstrates the true 
meaning of European citizenship.

The annual Civil Society Day is a major EESC initiative, bringing 
together key players in European and national civil society 
organisations, business leaders and entrepreneurs, academics, EU policy- 
and decision-makers and interested media. It provides a forum for 
dialogue on issues that matter to civil society stakeholders at European 



level. It is an opportunity to consider the place and the role of 
organised civil society within a more participatory democratic set-up 
and what it can do to help build a European Union in which people can 
take a more active part in shaping EU policies.

If you are interested to participate, please fill in the online 
registration form before 5 March 2013:
http://selectsurvey-gen.eesc.europa.eu/TakeSurvey.aspx?SurveyID=ml1M958
Due to a limited number of seats, registration does not guarantee 
participation. A confirmation will be sent.

For further inquiries: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-day-2013
---

F. A hírlevélről
A Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az 
Európai Unióról.

Szerkesztőség:
Civil Európa Hírlevél/Európa Ház
P: 1389 Budapest 62., Pf. 113.
T: (1) 356-8440, E: info@eucivil.hu, I: http://www.eucivil.hu

Ha szeretné, hogy az Ön híre is megjelenjen, kérjük írjon az 
info@eucivil.hu címre. A közlés jogát fenntartjuk. Híreink átvétele 
lehetséges a forrás megjelölésével. A forrás megjelölésének módja: 
www.eucivil.hu. A Civil Európa Hírlevél 12. évfolyam 2. számát 9893 
előfizetőnek küldjük. Fel- és leiratkozás: info@eucivil.hu
---


