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A. ERŐS EURÓPA EGY KIHÍVÁSOKKAL TELI VILÁGBAN Ez a jelmondata a 2020 
január 1-től az EU Tanácsának soros elnöki tisztét betöltő Horvátországnak és az biztos, hogy 
kihívásokban nem lesz hiány az elkövetkező időszakban. A soros elnökségnek együtt kell 
dolgoznia a friss Európai Bizottsággal, illetve a nemrég megválasztott új Európai Parlament 
tagjaival. Az Elnökséget a horvátok Finnországtól vették át és őket 2020 második félévében 
majd a németek követik. 
Mik is a horvát elnökség legfontosabb célkitűzései? A hivatalos munkatervben négy olyan 
területet határoztak meg, ahol haladást szeretnének elérni: (1) a fejlődő Európa, (2) az 
összeköttetéseket teremtő Európa, (3) a védelmet nyújtó Európa és (4) a befolyással bíró 
Európa. 
A fejlődő Európa keretében a tagállamok közötti gazdasági és szociális különbségek 
csökkentése, a nők és a férfiak közötti egyenlőség elősegítése, a klímaváltozás elleni 
küzdelem a főbb cél, de foglalkozni szeretnének a vidéken élő fiatalok munkavállalási 
lehetőségeivel és a makro-régiókkal is. Ez utóbbi minden bizonnyal azért került be a 
programba ilyen hangsúlyosan, mivel a Tanács elnöksége mellett idén Horvátország adja az 
EU Duna Régió Stratégiájának (EUSDR) soros elnökét is. 
Ami az összeköttetéseket illeti, itt egyrészt az 5G, a digitalizáció és az energia kérdéseire 
koncentrálnának, illetve az EU állampolgárai közötti kapcsolatok erősítésére. 
A védelmet nyújtó Európa kulcsszavai a pénzmosás elleni küzdelem, a csalások és pénzügyi 
visszaélések feltárása, a terrorizmus finanszírozásának visszaszorítása, de a diszkrimináció, a 
fake news, az intolerancia és a személyes adatokkal való visszaélés elleni küzdelem is ide 
tartozik. 
Végül a befolyással bíró Európa keretében az EU, mint nemzetközi szereplő helyzetének 
erősítése, a harmadik országokkal való kapcsolatok fejlesztése, az EU bővítésének kérdése, a 
védelem- és biztonságpolitika „kerül az asztalra”. 
Mindez persze igen ambiciózus program, de a legtöbb tagállam számára talán még ennél is 
fontosabb, hogy a horvátok milyen előrehaladást tudnak elérni az EU költségvetése, hivatalos 
nevén a 2021-2027-re vonatkozó többéves pénzügyi keret elfogadása ügyében. Nem lesz 
egyszerű! 
Az új Európai Bizottság éppen ma, január 9-én látogat el Zágrábba, hogy tárgyaljon az 
Elnökség prioritásairól. 
Sűrű évük lesz egyébként a horvátoknak, mert az EU soros elnöksége mellett ők töltik be a 
már említett Európai Unió Duna Régió Stratégiájának soros elnöki tisztét is, valamint idén az 
ír Galway mellett a horvát Rijeka kapta meg az Európa Kulturális Fővárosi címet is. Eggyel 
több ok, hogy ne csak nyaralni menjünk a horvát tengerpartra: szomszédunkban az egyik első 
program a február 23-i karneváli felvonulás lesz! 
A horvát EU elnökség honlapja: 

https://eu2020.hr/ 
Az EUSDR horvát elnökségének programja: 

https://danube-region.eu/2019/11/croatian-presidency-programme/ 
Rijeka – Európa Kulturális Fővárosa programok: 



https://rijeka2020.eu/en/ 
Galway – Európa Kulturális Fővárosa programok: 

https://galway2020.ie/en/B 

AZ EP KÉPVISELŐI NEM ELÉGEDETTEKAz új Európai Bizottság megválasztása után 
december 12-13-án csúcstalálkozót tartottak, amin tárgyaltak az EU hosszú távú 
éghajlatváltozási stratégiájáról is. A cél, hogy az Unió 2050-ig klíma-semlegessé váljon. A 
csúcstalálkozók után az Európai Parlament is vitát tartott a Tanács által tárgyalt kérdésekről. 
A vitán részt vett a Tanács elnöke Charles Michel és Ursula von der Leyen, a Bizottság 
elnöke is. 
A képviselők pedig nem titkolták, hogy nagyon nem elégedettek: álláspontjuk szerint EU 
hosszú távú költségvetése nem tükrözi a decemberi csúcstalálkozón elfogadott klíma-
semlegességi célokat, szerintük így nem reális az Európai Zöld Megállapodás (European 
Green Deal) megvalósítása és komolyan megkérdőjelezték a Tanács hajlandóságát a célok 
megvalósításával kapcsolatban. 
Sok felszólaló kérte az Európai Unió saját forrásai mechanizmusának, illetve a tanácsi szintű 
döntéshozatalnak a reformját, hogy lehetővé tegyék az EU számára a kulcsfontosságú 
kihívásokkal való szembenézést. Szerintük ugyanis a jelenlegi szabályok alkalmazásával nem 
lehetséges az előrelépés. A horvát elnökségnek van tehát min dolgoznia. 
További információ és a teljes vita: 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191212IPR68913/meps-welcome-eu-
summit-climate-goals-but-criticise-lack-of-budget-ambition 

 
C. AZ ÚJ OMBUDSMAN ÉS AZ ÜDÍTŐKMég az év végi szünet előtt, 2019. december 18-
án szavazott az Európai Parlament arról, ki legyen az Európai Ombudsman. A posztra öten is 
jelentkeztek: Giuseppe Fortunato, aki Olaszország Campania régiójának jelenlegi 
ombudsmanja, Julia Laffranque, Észtország által delegált bíró a strasbourgi Emberi Jogok 
Bíróságán, a lett Nils Muižnieks, aki az Európa Tanács emberi jogi biztosa volt, Cecilia 
Wikström, volt svéd európai parlamenti képviselő és az ír Emily O’Reilly, aki jelenleg is 
betöltötte ezt a tisztet. A képviselők végül titkos választással, 320 szavazattal az ír Emily 
O’Reilly mandátumát hosszabbították meg újabb öt évre. 
Az előírások szerint az európai választások után felálló új Európai Parlament egyik első 
feladata az Európai Ombudsman kiválasztása, akinek feladata, hogy kivizsgálja az uniós 
intézmények és szervek hivatali visszásságaival kapcsolatban benyújtott panaszokat, illetve 
proaktív módon tanulmányozza a szélesebb körű rendszerszintű problémákat. Ennek 
részeként az régi-új ombudsman január 6-án már ki is adott egy új állásfoglalást az EU 
Tanácsának soros elnöksége szponzorálási gyakorlatával kapcsolatban. 
Az ügy a román elnökséghez kapcsolódik: történt ugyanis, hogy a román EU elnökséget – 
csak úgy, mint számos más elnökség esetében – magáncégek is támogatták, autóipari, 
telekommunikációs, energiaipari cégek, egy sörgyár, illetve egy üdítőitalokat is gyártó cég. 
Egy európai fogyasztóvédelmi szervezet az Európai Tanácshoz fordult azzal a kérdéssel, hogy 
árulja el, milyen feltételeknek kell megfelelnie egy cégnek, ha szponzor szeretne lenni. A 
Tanács a szervezetnek megküldött válaszában közölte, hogy ez nem az EU, vagyis a Tanács 
ügye, hanem az aktuális tagállamé. A fogyasztóvédelmi szervezet nem elégedett meg ezzel a 
válasszal és az Európai Ombudsmant kereste meg. Emily O’Reilly hivatala a most 



nyilvánosságra hozott álláspontjában kifejti, hogy a nagyközönség számára az EU Elnökség 
kapcsán egyáltalán nem válik ketté az EU és az adott tagállam szerepe, mindketten „az EU-t” 
képviselik, azért különösen oda kell figyelni, hogy kik és milyen magáncégek támogatják az 
elnökséget. Felkérte tehát a Tanácsot, hogy dolgozza ki a szponzoráció átlátható feltételeit. A 
Tanácsnak három hónapja van, hogy reagáljon az ajánlásra. 
Talán ez is hozzásegít mindannyiunkat ahhoz, hogy minél többet tudjunk meg a nyilvánosság 
bajnokának egyáltalán nem nevezhető Európai Tanács munkájáról! 
Az Európai Ombudsman honlapja: 

https://www.ombudsman.europa.eu/hu/home 
Az Európai Ombudsman ajánlása az EU Tanácsa soros elnökségének szponzorációjáról: 

https://www.ombudsman.europa.eu/hu/recommendation/en/123134D 

KÉK KÖNYV BRÜSSZELBEJanuár végéig lehet még jelentkezni az Európai Bizottság „Kék 
könyv” elnevezésű gyakornoki programjára. Az öt hónapos fizetett programba olyan fiatalok 
jelentkezését várják, akik már befejezték az alapképzést (BA diplomával vagy 180 kredittel 
rendelkeznek), még nem dolgoztak EU-s intézménynél és minimum C1-es szinten beszélik az 
EU két hivatalos nyelvét, amiből az egyik az angol, a francia vagy a német. Akik most 
jelentkeznek és kiválasztásra kerülnek, azok október elején kezdhetik majd el a 
gyakornokoskodást. Annak sem kell elkeserednie, aki most nem tudja beadni a jelentkezését. 
A Bizottság július/augusztusban új fordulót hirdet majd azoknak, akik a következő év, vagyis 
2021 március elején kezdhetnek majd tapasztalatot gyűjteni. 
További információ és jelentkezés: 

https://ec.europa.eu/stages/node_enE 

FRISS ADATOK A CIVILEKRŐL Megjelent a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
nonprofit szervezetekről szóló statisztikai összefoglalója. A kiadványból kiderül, hogy a 
legfrissebb, 2018-as adatok szerint Magyarországon több mint 61.000 nonprofit szervezet volt 
bejegyezve. A formát és a tevékenységi területeket illetően nincs új a nap alatt: 20 ezer 
alapítványi formában, míg 41 ezer társas nonprofit szervezetként működik. Ami a 
tevékenységi területeket illeti, az alapítványok oktatással (33%), szociális ellátással (16%) és 
kultúrával (15%) foglalkoznak, míg a társas nonprofit szervezetek között a szabadidős (21%), 
a sport (22%) és a kulturális (16%) tevékenység volt a legnépszerűbb. 
Ami a bevételeket illeti: a szektor 87%-a un. klasszikus nonprofit szervezet és mindössze 8%-
a nonprofit vállalkozás, ugyanakkor az összes bevétel 54%-a, az állami támogatás 56%-a 
jelenik meg a nonprofit vállalkozásoknál. Mindebből következik, hogy a szervezetek 38%-
nak kevesebb, mint 500.000 forint az éves bevétele, 39%-nak 500.000 és 5 millió forint, 19%-
nak 5 millió és 50 millió forint közötti és mindössze 4% gazdálkodott több mint 50 millió 
forinttal. 
A statisztikai adatok kedvelőinek rossz hír, hogy a KSH „Nonprofit szervezetek 
Magyarországon” című kiadvány megszűnt, a 2018-ra vonatkozó adatokra vonatkozóan már 
nem fog elkészülni. Mindenesetre köszönjük a KSH szakembereinek a szektorért tett eddigi 
munkáját. 
A statisztikai összefoglaló itt olvasható: 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nonprofit/nonprofit18.pdfF 



ÁLLÁSOK KÜLFÖLDÖNPROJECT MANAGEMENT AND FUNDRAISING 
PROFESSIONAL - European Movement Internationalhttps://europeanmovement.eu/vacancy-
project-management-fundraising/ 
POLICY &amp; CONVERGENCE OFFICER – 
ESMAhttps://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&amp;id=15 
COMMUNICATION AND PROJECT OFFICER - EfVEThttps://www.efvet.org/vacancies/ 
G. A HÍRLEVÉLRŐLA Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az 
Európai Unióról.Szerkesztőség: Civil Európa Hírlevél/Európa HázP: 1389 Budapest 62., Pf. 
113.T: (1) 356-8440, E: info@europeanhouse.hu, I:www.europeanhouse.hu 
Ha szeretné, hogy az Ön híre is megjelenjen, kérjük, írjon az info@europeanhouse.hu címre. 
A közlés jogát fenntartjuk. Híreink átvétele lehetséges a forrás megjelölésével. A forrás 
megjelölésének módja: www.europeanhouse.hu 
Az Európa Ház az Európai Bizottság támogatásának köszönhetően külföldről támogatott 
szervezet. 


