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Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről.
Kedves Olvasó,
a lapokban olvasott friss hírek szerint
a legjobb képességű középiskolás
diákok fontolgatják, hogy itt hagyják az
országot, és külföldön tanulnak tovább.
A TÁRKI márciusi felmérése szerint
minden 5. magyar állampolgár (állampolgár, nem az aktív korúak, félreértés
ne essék!) fontolgatja, hogy külföldön
vállal munkát. Eközben azt halljuk a
kormányzati köröktől, hogy minden a
legnagyobb rendben van, ráadásul Európa ismét megfutamodott előlünk, és
a többi, hónapok, vagy inkább évek óta
szajkózott frázist.
Ha minden a legnagyobb rendben lenne, nem kellene a kormányzatnak olyan
lépésekhez folyamodnia, amelyek sorra
kiverik a biztosítékot az európai intézményeknél. Ha minden a legnagyobb
rendben lenne, nem kellene a fiatalok,
egyetemisták itthon tartsa érdekében
adminisztratív vasfüggönyt vonni az
ország köré.
Azzal, hogy beléptünk az Európai
Unióba, elfogadtunk egy közös európai

törvényrendszert és nem utolsó sorban
egy közös értékrendet is. A kormány,
ahelyett, hogy megfelelő feltételeket
teremtene országon belül, és ezzel
hozzájárulna Európa és Magyarország
fejlődéséhez is, valószerűtlen jogszabályokkal és kommunikációs trükkökkel
egyre inkább szeparálja hazánkat az
Európai Uniótól. Ez nem csak azért
súlyos hiba, mert ellentmond a tudás, a
munkaerő szabad áramlására alapozott
európai gondolatnak. A rendszerváltás
után született, tulajdonképpen az Európai Unióban felnőtt fiataljainkat azonban
nem lehet kiszakítani ebből az európai
közegből. Ha a kormány ellehetetleníti
a felsőoktatást forráskivonásokkal és
röghöz kötéssel, akkor a mostani és a
következő generációknak a tehetségei
már 18 évesen távoznak majd nyugatra.
Ennek következtében, sok minden más
mellett, rátermett, innovatív fiatalokból is
hiány lesz itt, az ő tudásuk pedig azokban az országokban hasznosul majd,
amelyekkel hazánk gazdasági versenyben van. Ugye, nem ezt szeretnénk?

Az EP-ben történt
EP: nem a Tanács költségvetési javaslatára
A Parlament jelenlegi formájában elutasítja a február 8-án az Európai Tanácsban született
megállapodást az EU következő, hétéves költségvetési keretprogramjáról, de kész tárgyalni az ír elnökséggel a javaslatokról. A mandátumot tartalmazó állásfoglalást, melyet a
néppárti, a szociáldemokrata, a liberális, a zöld és a baloldali képviselőcsoportok együtt
készítették elő, végül 506 szavazattal fogadta el a plénum.
A Parlament – okulva abból, hogy tavaly például az Erasmus-program, a
kutatási keretprogram és a szociális alap is forrásai végére ért az év vége
előtt - ragaszkodik ahhoz, hogy a 2012-es kifizetetlen számlák ügyét a
többéves keretköltségvetésről szóló tárgyalások lezárása előtt megoldják,
ahogy arról már a tavalyi költségvetési tárgyalások során megállapodtak.
Emellett a Tanács kötelezettségvállalását várja a 2013-ban esedékes
számlák 2013-ban történő kiegyenlítésére, mivel csak így kerülhető el, hogy
a 2014-20-as pénzügyi program egyből hiánnyal induljon.
A Parlament nemcsak nagyobb rugalmasságot, és a költségvetés fűnyíróelv
szerinti megtizedelésének felülvizsgálatát kéri a Tanácstól, de állást foglalt
amellett is, hogy komoly lépéseket tegyenek az EU többéves pénzügyi
keretének saját forrásokból történő finanszírozásáért. Az ipari- és kutatási
bizottság költségvetési fejezetekért felelős jelentéstevőjeként főként az
előbbit tartom fontosnak, hiszen a tanácsi alkudozás egyik vesztese épp a
K+F és az innováció lehetnek.

2014: választási év Európában
Megkezdődött a jövőre esedékes európai parlamenti választások előkészítése, ezért
számos bizottsági és munkacsoporti egyeztetésen veszünk részt nap mint nap. A
legfrissebb döntés értelmében Magyarországon jövőre eggyel kevesebb mandátumért
küzdenek a pártok.
A horvát csatlakozás és a Lisszaboni Szerződésben foglaltak – ez 751-ben maximálja a létszámot –
teljesítése érdekében csökkenteni kell a képviselők számát a következő ciklusban. A hosszas bizottsági
tervezés és egyeztetés végeredményeként olyan javaslat született, amely a legkisebb fájdalommal jár a
tagállamoknak. A döntés következtében kéttucat tagállam veszít el egy-egy képviselőt, míg Németország
hármat, de erről az Európai Tanácsban még az állam- és kormányfőknek egyhangú döntést kell hozniuk.
Míg a kisebb létszámú képviselőcsoporttal bíró államok nem, addig 12 tagállam, így Magyarország is,
Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Görögország, Horvátország, Írország, Lettország, Litvánia,
Portugália és Románia mellett Magyarország is, „visszaad” egy-egy mandátumot a jövőre induló ötéves
ciklusban.
Továbbra is zajlik a vita arról, hogy mi legyen a választások kitűzött időpontja. Mind az EP, mind a
Bizottság hajlik afelé, hogy minél előbb történjék meg a szavazás, akár már májusban. Ezzel lehetővé
tennék, hogy a Parlament nyári szünete előtt megtörténjék a biztosok meghallgatása, hogy ne forduljon
elő olyan hatalmas csúszás, mint az előző választásokkor. Ez Magyarországot annyiban érinti, hogy ezen
a döntésen múlik, hogy megtarthatjuk-e az országgyűlési és az EP-választásokat egy időpontban. Ha
igen, akkor garantált a nagyobb részvétel, mint az eddig EP-választásokon. A másik lényeges újítás,
amelytől szintén a jelölési és bizottság-alakításai folyamat felgyorsítását várják, hogy az európai pártoknak
meg kell nevezniük a kampány során a Bizottság élére javasolt elnök személyét.

Ismét a szőnyeg szélén Magyarország
Az EP-napirend előtti felszólalásai között ismét többen foglalkoztak hazánkkal, az
Országgyűlés által elfogadott, a polgári szabadságjogokat több ponton korlátozó negyedik
alkotmánymódosítás miatt.
Nemcsak Martin Schulz parlamenti elnök és José Manuel Barroso bizottsági elnök tette egyértelművé,
hogy a Bizottság tüzetesen meg fogja vizsgálni, hogy a módosítás összhangban van-e az uniós
szabályokkal, szerződésekkel és értékekkel. Több képviselő napirend előtti felszólalásának is tárgya
voltak a hazánkban tapasztalható antidemokratikus folyamatok. Az EP elnöke azt is közölte, hogy az EP
több politikai csoportjának kérésére a strasbourgi székhelyű uniós parlament április 17-én vitát tart a
magyarországi alkotmányos helyzetről.
Hasonló jelentőségű volt a portugál Rui Tavares keddi felszólalása, hiszen a portugál zöldpárti képviselő
vezeti azt a munkát az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságban, amely tavaly kapott megbízást
az EP-től a magyar alkotmányos helyzet elemzésére és a javaslatok megtételére. Az április végére, május
elejére esedékes jelentés készítője szerint nem várhatjuk el a leendő tagállamoktól, hogy az EU szigorú
alkotmányos feltételeit teljesítsék, ha az Unión belül nem tartunk rendet.
Üzenetértékű, hogy a magyar kormánynak több mint egy éve volt az EU több fóruma által kifogásolt
passzusok megváltoztatására, eközben újabb, az állampolgári jogok szűkítésére irányuló lépéseket tett,
ráadásul az éppen a magyar ügyön dolgozó bizottság az elmondások szerint már így is hosszú listát
készített azokról a lépésekről, amelyek az állampolgárok vagy a média szabadságát, vagy éppen a
bíróságok és egyéb független intézmények függetlenségét kezdik ki.

Ne dobjuk ki az ablakon az atomenergiát, inkább tegyük biztonságosabbá
„A fukushimai atomerőműben történt katasztrófa kétéves évfordulója kapcsán újra
előkerülnek olyan hangok, melyek az atomerőművek leszerelését sürgetik. Fontos
azonban tudnunk, hogy ezzel az energiaellátás biztonságát súlyos veszélybe sodorhatjuk
Európában és Magyarországon” – érveltem a plenáris ülésen benyújtott írásbeli
hozzászólásomban.
Az Európai Unión belüli atomerőművek
stressztesztjeiről szóló vitában a arra hívtam fel a
figyelmet, hogy a 2050-ig szóló Energia Útiterv
ugyan kimagaslóan fontos dokumentum, és
kiváló összefoglalása a jelenlegi helyzetnek,
de egyes céljainak realitásalapja csekély.
Így a 2050-re tervezett, 100 százalékig
megújuló energiaforrásokra történő átállás
elviekben egy támogatandó törekvés, de a
gyakorlatban egyes tagországokban, mint
például Magyarországon is, földrajzi fekvésük
következtében megvalósíthatatlan, nem is
beszélve a magas beruházásigény miatti
pénzügyi korlátokról. Ennek következtében, ha
a nukleáris energiaellátás teljes kivonása történik
meg 2050-re, akkor Magyarország, több más
tagországgal egyetemben, önállóan nem lesz
képes energiaszükségleteit kitermelni.

A két éve történt súlyos környezeti katasztrófa ellenére objektívnak kell maradni a nukleáris energetika
ügyében, és inkább egy jobban ellenőrzött és biztonságosabb rendszerre való törekvést kell támogatni,
mint az alapos megfontolás nélküli leszerelést. Az iparágat a fejlett világban folyamatos pénzügyi
botrányok övezik, mely tendenciát követheti a magyar kormány is azzal, hogy a paksi atomerőmű jelenlegi
bővítésének részleteit teljes homály fedi a kormányzat részéről, így az egész folyamatnak magas a
korrupciós kockázata.
Összefoglalva tehát a 2050-es Energia Útitervet mindenképp módosítani kell azon tagországok miatt, akik
rá vannak utalva a nukleáris energiára, és ezzel egy időben az atomipart átláthatóbbá és biztonságosabbá
kell tenni, hogy ne történhessen meg olyan katasztrófa, mint két évvel ezelőtt.

Megemlékezés a forradalomról
A Magyar Szocialista Párt EPdelegációja mércius 13-án a
strasbourgi Petőfi-szobornál emlékezett
meg az 1848-as forradalom és
szabadságharcról.

Egyeztetés Martin Schulz-cal
A Parlament elnökével az EP-jövő
évi büdzséjéről egyeztettünk. Jövőre
választási év lesz, így számos teendő
akad a költségvetés körültekintő
előkészítése során.

Itthon történt
Duna-vetélkedő a középiskoláknak
Március 28-ig, az első internetes forduló kitöltésével lehet jelentkezni a 3 fős
középiskolai csapatoknak a Tarsoly Egyesület Duna-vetélkedőjére.
Mert a Duna összeköti az országokat és az ott élő embereket.
Információ és jelentkezés: http://www.tarsolyegyesulet.hu/

HAM(M) a fehérvári irodában
Hétköznapok Akadémiája Mindenkinek (HAM) címmel márciusban új sorozat indult a fehérvári képviselői
irodában. A keddenként praktikus, gyakran kulináris élvezeteket rejtő találkozókon eddig a tojáspatkolás,
a sonkakóstolás és a pékáruk voltak terítéken.

Eredményhirdetés a hulladékpályázaton
Ismét rengeteg pályázat érkezett a „Segíts te is csökkenteni a környezetszennyezést! Alkoss valamit –
hulladékból!” versenyre a Fejér megyei iskolásoktól. Március első hétvégéjén díjaztuk a legjobbakat.
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