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A. Gazdasági nagyköveteink

OPTIMISTÁN KRITIKUSAK

Kérlelhetetlenül optimistán tekintenek a jövőbe az európai 
nagyvállalatok honi leányai. Éves jelentésüket tizenötödik alkalommal 
jelentették meg. A bemutatóra 2013. július 18-án kerítettek sort Budapesten.

Az 1998-ban alapított Magyar Európai Üzleti Tanács (HEBC) 14 európai 
nagyvállalat magyarországi vezetőit tömöríti. Eredeti célja Magyarország 
EU-csatlakozásának elősegítése volt, ennek elérése után tovább segíti az 
EU-tagságban rejlő lehetőségek jobb kihasználását. A testület évente ad 
ki jelentést a magyarországi helyzetről, elsősorban gazdasági 
szempontból elemezve azt.
A vállalatok többsége az Európai Gyáriparosok Kerekasztalának (ERT) is 
tagja, ami a legnagyobb európai multinacionális vállalatok közel ötven 
vezérigazgatóját és elnökét tömörítő fórum.

Az idei jelentés címe a "Bizalom és hitelesség" címet viseli. A gazdaság 
működése szempontjából sokszor hangsúlyozott és a HEBC-jelentésekben 
visszatérően szereplő két kifejezés nem a mostani helyzetet írja le, 
inkább egy jövőben elképzelt helyzetre utal, amelyhez hozzájárulna a 
társadalmi összefogás és egy jövőképet meghatározó országstratégia 
kidolgozása. Ugyanis meg kellene határozni, "hogy hova akar eljutni az 
ország". Ehhez stratégiai gondolkodásra lenne szükség és "erről a 
megközelítésről a napi gondok orvoslása mellett sem szabad lemondaniuk 
az ország vezetőinek."



A jelentés első része témák szerint tekinti át az elmúlt tizenöt évet. 
Ebben megemlíti, hogy Magyarország európai irányultsága és 
következésképp európai uniós tagsága stratégiailag jó és igazolt döntés 
volt és "Magyarország számára ma sem lát más esélyt a fejlődésre és a 
növekedésre, mint ami európai uniós tagországként elérhető és úgy véli, 
az Európai Unió jövője is sikeresebbé válhat Magyarország által."

A társadalmi összefogást itt is megemlíti a dokumentum és hiányára 
utalva megjegyzi: "Sajnos a fogalom mára inkább közhellyé vált, 
ahelyett, hogy a különböző politikai oldalt képviselők felismerve a 
közös felelősséget, közösen segítenék az ország fejlődését."

A jelentés diplomatikusan fogalmazza meg a Magyarországról kialakult kép 
és gyakorlatok kritikáját például így: "Az elmúlt évben Magyarország 
nemzetközi megítélése rendkívül változó volt." De van keményebb 
kijelentés is rögtön a fenti mondat után: "… az Európai Unió [és a] HEBC 
anyavállalatai aggódva figyelték a magyar eseményeket, amelyek olykor a 
demokrácia határait súrolták." Minek okán a magyar munkaerő nemzetközi 
elismertsége ellenére "az ország egésze mégsem élvez egyöntetű bizalmat 
a világban."

Magyarország kiszámíthatatlanságával kapcsolatban nem kertel a 
dokumentum: "Amikor az anyavállalataink vezetése előtt helyzetképet 
adunk az országról, a mondataink manapság súlyosabbak, mint korábban 
voltak. Olyan sokat beszéltünk a kiszámíthatatlanságról, hogy az szinte 
már kiszámíthatóvá vált."

A jelentés megfogalmazza a magyar oktatási rendszer korszerűsítésének 
igényét is. Síkra száll a nyelvtanulás fontossága, ezen belül az angol 
nyelvoktatás mellett. Azon egyszerű okból, mert "az angol a világ közös 
munkanyelve".

Magyarország fontos, versenyképességet is kedvezően befolyásolni tudó 
forrása az ország természetes vízkészlete különös tekintettel a Dunára. 
A jelentés feltételes módban, de felveti a Duna-vízlépcső politikamentes 
újragondolását, a természetvédelmi szempontok figyelembevételével.

A HEBC 15. országjelentése:
http://www.hebc.hu/wp-content/uploads/2012/07/hebc_report_2013_confidence-and-credibility.pdf
---

B. Litvánia a középpontban

LITVÁNIA EU-ELNÖKSÉGE

Litvánia újabb tagállam, amely története során elsőként látja el az 
Európai Unió Tanácsának elnöki tisztét. Fél évre.

Szlovénia (2008), Csehország (2009), Magyarország (2011), Lengyelország 



(2011) és Ciprus (2012) után Litvánia a hatodik olyan ország, amely 
története során először tölt be EU-elnökséget. A 2013. július 1. - 
december 31. közötti féléves időszakra meghirdetett "Megbízható, növekvő 
és nyílt Európa" című elnökségi program központi gondolatai a pénzügyi 
stabilitás és versenyképesség; a közös piac - beleértve az 
energiapolitika - megerősítése és a munkahelyteremtés; a potenciális új 
EU-tagok, szomszédságpolitika.

Az elnökség legtöbb idejét mégsem ezek, hanem a következő hét éves 
EU-költségvetés (2014-2020) fogja meghatározni, amit az év vége előtt 
kell elfogadniuk a tagállamoknak.

Az EU-elnökséget adó ország arra is fel szokta használni a rá irányuló 
figyelmet, hogy saját magát reklámozza. Most sincs ez másképp. 
Érdekesség, hogy a Litvániát bemutató grafika első pontja arról értesít, 
hogy az ország Európa földrajzi közepén helyezkedik el, ami nem tudjuk, 
hogy jött ki. Mindenesetre szinte már felsorolhatatlanul sok ország 
állítja magáról (köztük Magyarország), hogy ott van Európa közepe.

A litván EU-elnökség programja:
http://www.eu2013.lt/en/presidency-and-eu/programme-and-priorities

Európa közepén:
http://www.eu2013.lt/en/Lithuania/quick_facts

Adalék a Közép- vagy Kelet-Európa vitához:
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/kozep_es_vagy_kelet_europa_egy_terminologiai_vita_nyomab
an/
---

C. Kényes döntés

KISEBBSÉGVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉS: INTEGRÁCIÓS TESZT

Új európai polgári kezdeményezés (epk) van a láthatáron. A 
kisebbségekkel kapcsolatos európai uniós jogszabályokért indított 
kezdeményezést nemrég regisztrálták az Európai Bizottságnál. A 
testületnek két hónapja van arra, hogy jóváhagyja. Vagy elutasítsa.

A Minority SafePack elnevezésű polgári kezdeményezés háttere többek 
között Erdély és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), illetve 
az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN). Célja, hogy az Európai 
Unió jogszabályi szinten foglalkozzon a kisebbségek ügyével és hozzon 
kisebbségvédelmi és kisebbségi nyelvhasználati szabályokat.

Ezzel érdekes helyzetbe kerül a beadványt elbíráló Európai Bizottság. 
Dönthet úgy, hogy elutasítja a kisebbségekkel foglalkozó epk 
regisztrációját arra hivatkozva, hogy ez a kérdés a tagállamok 
hatáskörébe tartozik. Ezzel elejét venné annak, hogy egy sok tagállamban 



komoly fejtörést okozó kérdéssel kelljen foglalkoznia az európai 
intézményeknek. De az elutasítás pont az intézményeket és végső soron az 
európai integrációt gyengítené, mert olyan kérdéssel nem kívánna 
foglalkozni, ami sok tagállamban mindennapos beszédtéma, és szembemenne 
azzal a folyamattal, ami az európai állampolgárok számára kívánja 
közelebb hozni az Európai Uniót. Márpedig a kezdeményezés elutasítása 
pont azt az üzenetet hordozná, hogy az Európai Bizottságot (az Európai 
Uniót, Brüsszelt, ahogy tetszik) nem érdekli egy állampolgárokat 
foglalkoztató kérdés.

Nem könnyű a kezdeményezés befogadása sem, amivel el lehetne kezdeni 
gyűjteni az érvényességhez szükséges egymillió aláírást. Az Európai 
Unióban rengeteg olyan harmadik országból érkezett, az adott tagállamban 
kisebbségként élő ember van, akik sok esetben nem rendelkeznek 
EU-állampolgársággal. Nem véletlen, hogy a Minority SafePack 
kifejezetten olyan kisebbségekről szól, akik őshonosak és csak a 
történelem viharai tették őket kisebbséggé (tipikusan ilyenek az erdélyi 
magyarok, nem véletlen kezdeményező szerepvállalásuk). Mégis kérdés 
marad, hogy ha az Európai Unió komolyan elkezd foglalkozni kisebbségi 
kérdésekkel, akkor az emberi jogok egyik legfőbb védelmezőjeként 
megteheti-e, hogy kihagyja a nem őshonosokat.

Folyosói beszélgetésekben már lehetett találkozni az egyik lehetséges 
megoldással, mely az európai integráció elképzelt legmagasabb szintjét 
tekinti kiindulási pontnak. Ebben az esetben az EU-t alkotó nemzetek 
mind kisebbségben lennének, a határon inneni és túli magyarok egy 
országban élnének, az országot pedig Európai Egyesült Államoknak hívnák.

A kezdeményezést 2013. július 15-én nyújtották be az Európai Bizottsághoz:
https://www.fuen.org/news/single/article/we-pushed-the-button-minority-safepack-initiative-submitted/
---

D. Ha kérdeznek, válaszolj!

A FEJLESZTÉSI TERV-DOKUMENTUM NEVE PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS

A következő európai uniós költségvetési periódus (2014-2020) magyar, és 
az Európai Unió többi, elmaradottabb részei számára kiemelten fontos, 
hogy tovább folytatódjon felzárkóztatásuk. Ezt a célt szolgálja az immár 
Partnerségi Megállapodásnak nevezett dokumentum. A korábbi fejlesztési 
tervekhez (Nemzeti Fejlesztési Terv - 2004-2006, Új Magyarország 
Fejlesztési Terv ill. Új Széchenyi Terv - 2007-2013) képest az a legfőbb 
változás, hogy Európa-szerte azonos módszertan alapján kell 
összeállítani a dokumentumot.

A Partnerségi Megállapodás egy kormányzati dokumentum, gazdája a 
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (igen, ilyen is van), amely szélesebb 
társadalmi konzultációt hirdetett az ügyben.



A dokumentumtervezet nem a legideálisabb nyári olvasmány, magyar 
verziója 109 oldalas. 2013. augusztus 13-ig lehet véleményezni.

http://www.nth.gov.hu/pm/index.html
---

E. Ha hívnak, menj el!

EURÓPA A POLGÁROKÉRT - A POLGÁROK EURÓPÁÉRT
Konferencia

Hogyan éljük meg az európaiságunkat? Mit jelent az Európai Unió 
polgárának lenni a mindennapokban? Jogokat? Lehetőségeket? Közös 
történelmi és kulturális gyökereket? A demokrácia gyakorlását? Milyen 
válaszokkal szolgálnak ezekre a kérdésekre az Európa a polgárokért 
projektek résztvevőinek tapasztalatai? Ezekről a kérdésekről lesz szó a 
Tempus Közalapítvány konferenciáján.

A program elsősorban önkormányzatok és nonprofit, civil szervezetek 
számára nyújt támogatást olyan nemzetközi együttműködések 
megvalósításához, melyek lehetőséget teremtenek a különböző országokban, 
különböző körülmények között élő emberek számára a találkozásra, az őket 
érintő európai uniós kérdések megvitatására, tapasztalatcserére. A 
legfontosabb témák között szerepelnek az Unió értékei, a részvétel és a 
demokrácia, az interkulturális párbeszéd, az európai jólét (munka, 
társadalmi kohézió és fenntarthatóság), valamint az EU politikák hatása 
a társadalomra.
Magyarország a program legaktívabb országai közé tartozik, évente 
mintegy 70 magyar koordinálású projekt nyer támogatást.

A rendezvényen való részvétel díjtalan, de előzetes regisztráció 
szükséges. Regisztrációra 2013. augusztus második felétől lesz lehetőség 
a Tempus Közalapítvány honlapján.
A részvétel előzetes szándékát most is lehet jelezni (az előjelentkezés 
nem számít regisztrációnak, a jelentkezőknek értesítést küldenek a 
regisztráció megnyitásakor):

Időpont: 2013. október 16.
Helyszín: Budapest (pontos helyszín később)
Szervező: Tempus Közalapítvány
További információ:
http://www.tpf.hu/pages/eventlist/index.php?page_id=754
---

F. Nincs kifogás. Összefogás!

CIVILEK ÉJSZAKÁJA 2013

Idén sorban negyedszer rendezik meg a Civilek Éjszakáját.



A Civilek Éjszakája rendezvény üzenete ugyanaz, mint az elmúlt három 
évben: bemutatkozni, hallatni a hangunkat, és megvalósítani egy olyan 
civil összefogást, amihez mind több szervezet csatlakozik és akik 
hisznek abban, hogy együtt, közösen sokkal könnyebb és hatékonyabb 
munkát végezhetnek.

A programhoz civil szervezetek csatlakozását várják, akik szeptember 
28-án éjszaka saját maguk szerveznek programokat. A programoknak nincs 
központi helyszíne és a formai megkötés is csupán annyi, hogy lehetőség 
szerint túlmutasson a szokásos katalógus-, kiadvány-, szórólaposztáson 
és élményeket, interaktivitást nyújtson. Idén is kikötés, hogy csak 
olyan rendezvénnyel lehet csatlakozni, amely politikailag teljesen 
független és semmilyen tekintetben nem sérti más emberek érdekeit, 
alapvető emberi jogait, tehát nem közvetítenek erőszakot és 
diszkriminatív vagy szélsőséges nézeteket.

2010-ben 72 budapesti és vidéki szervezet 51 helyszínen mutatkozott be, 
2011-ben pedig 130 szervezet 50 helyszínen tette ugyanezt. 2012-ben 
közel 200 csatlakozó, összesen 250 együttműködő szervezet vett részt 
kezdeményezésben.

A kezdeményezéshez csatlakozni jelentkezési lap kitöltésével lehet, amit 
2013. augusztus 20-ig kell visszajuttatni a szervezőknek a 
civilekejszakaja@gmail.com címre.

Időpont: 2013. szeptember 28. (szombat)
Helyszín: országszerte
Szervező: Kurfli Közhasznú Kulturális Egyesület
További információ: Papp Helga
E-mail: civilekejszakaja@gmail.com
Internet: www.civilekejszakaja.hu

Jelentkezési lap:
http://www.civilekejszakaja.hu/kepek/CEjellap_2013.doc
---

G. Álom, álom, édes álom

AZ EURÓPAI ÁLOMPOLGÁR - PÁLYÁZAT
Készíts plakátot európai álmodról!

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az ARC kreatív 
pályázata. Határidő: 2013. szeptember 2.

Plakátodon fogalmazd meg, mi tart össze bennünket, európaiakat! Hogyan 
lehet még inkább erősíteni ezt az összetartozást? Melyek azok az 
értékek, amelyek csak ránk, magyarokra jellemzőek, amelyek hozzátesznek 
Európához, az Európai Unió sokféleségéhez? Népszerűsítsd egy plakáton 



ezen értékek valamelyikét úgy, ahogy azt szeretnéd, hogy Európában lássák!
Ne elégedj meg az állampolgársággal! Legyél álompolgár, vegyél részt az 
európai értékek megőrzésében és az új értékek alakításában!

A pályázatokat 2013. szeptember 2-ig kell feltölteni elektronikusan a 
kiíró honlapján keresztül.

Nagyméretű molinóra nyomtatva 35 alkotás kerül bemutatásra 2013 
októberében a Millenáris Parkban, az Európa Pont mellett. A legjobb 3 
pályamű díjazásban is részesül.

Díjak
1. díj: 2 személyes, 4 napos (3 éjszaka) utazás Brüsszelbe
2. díj: 130 000 forint értékű MediaMarkt vásárlási utalvány
3. díj: 80 000 forint értékű MediaMarkt vásárlási utalvány

Pályázni 14 éves kor felett és csoportosan is lehet.

További információ: palyazz@arcmagazin.hu.
www.facebook.hu/europapont
www.facebook.com/ArcMagazin
---

H. 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 15. számát 9991 
előfizetőnek küldjük. Fel- és leiratkozás: info@eucivil.hu
---


