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Kiemelt hírek
Elfogadták Gurmai Zita jelentését
Brüsszel, 2013. február 21.

Az EP nőjogi és esélyegyenlőségi bizottsága eheti ülésén
nagy többséggel fogadta el Gurmai Zita jelentését a nemek
közötti esélyegyenlőség elvének az értékesítés és
szolgáltatásnyújtás során való érvényesítéséről szóló
2004/113/EK irányelv végrehajtásáról. Gurmai Zita szerint
az európai polgárok érdekeit a jelenlegi szabályok
következetes végrehajtása és a megvalósítás szigorú
felügyelete garantálhatja.
A 2004 decemberében hatályba lépett irányelv volt az első
uniós jogszabály, amely a nemi alapon történő diszkrimináció
tilalmát a foglalkoztatás területén túlra is kiterjesztette. Az
irányelv
ugyanakkor
lehetővé
tette,
hogy
a
biztosítótársaságokat kivonják az irányelv hatálya alól. Ezt a
rendelkezést később az Európai Bizottság megsemmisítette, így 2012 decembere óta a
biztosítótársaságok a nemet nem vehetik figyelembe az árazásukban.
„A Bíróság ítélete is azt mutatja, hogy az esélyegyenlőségnek nemcsak hangzatos
célkitűzések formájában és általánosságban kell megjelennie az uniós jogalkotásban, hanem a
gyakorlatban is figyelembe kell azt venni. A Bíróság ítéletéből fakadó jogbizonytalanságnak
véget kell vetni, hogy biztosíthassuk az európai fogyasztók magas szintű védelmét” – mondta
az EP-képviselő.
Az árazásban megjelenő diszkrimináció mellett, Gurmai Zita a hátrányos megkülönböztetés
további formáira is felhívta a figyelmet – így a terhes nőkkel, illetve a kisgyermekes anyákkal
szemben elkövetett diszkriminációra is. Az irányelv eredményeként a bizonyítás ilyen
esetekben már nem a sértettet terheli – emlékeztetett az EP-képviselő, aki szerint az irányelv
megvalósítását az Európai Bizottságnak szorosabban nyomon kellene követni.
„Biztosítanunk kell, hogy az uniós esélyegyenlőségi előírásokat a gazdaság valamennyi
szektorában végrehajtsák, egyenlő hozzáférést biztosítva a nők és a férfiak számára az
árukhoz és a szolgáltatásokhoz. A válságot sem használhatják fel érvként a nemek közötti
esélyegyenlőség háttérbe szorítására!” – mondta Gurmai Zita, hozzátéve, hogy a szabályozás
hatályát ki kellene terjeszteni a reklámiparra is. A képviselő szerint biztosítani kell azt is,
hogy az európai polgárok megfelelő információval rendelkezzenek arról, hogy milyen
lehetőségeik vannak, ha nemük miatt hátrányos megkülönböztetéssel kell szembenézniük.

MSZP EP delegáció: Hol van a kohéziós politikából hiányzó
1500 milliárd forint?
Tabajdi: Öntsünk tiszta vizet a pohárba!
Brüsszel, 2013. február 13.

"A kétharmados parlamenti többség nem
jogosítja fel sem a Fideszt, sem Orbán
Viktort, hogy megtévesszék a magyar
állampolgárokat az uniós költségvetés
kapcsán. A kétharmados parlamenti
többség sem jogosítja fel őket, hogy
felülírják a matematika szabályait. A
kevesebb
csak
a
fideszes
kommunikációban lehet több. Hol van a
kohéziós politikából hiányzó 1500 milliárd
forint? Tény az és nagyon sajnálatos, hogy a magyar kohéziós támogatások ötödével
csökkennek 2014 és 2020 között. A veszteség mai áron mintegy 1500 milliárd forint,
amely a tagországok sorában a negyedik legnagyobb. Míg szomszédainknak,
Romániának, Lengyelországnak és Szlovákiának is jelentősen sikerült támogatásait
növelni. A kohéziós alapok támogatásáért folytatott erőfeszítésekben az MSZP EP
delegációja mindvégig kiállt a magyar nemzeti érdekekért, támogatta a magyar
kormányt erőfeszítéseiben. Bíztunk abban, hogy az Orbán-kormány képes érvényesíteni
a jogos magyar nemzeti érdekeket. Ez sajnálatos módon nem így történt." - reagált az
MSZP EP delegációja a Fidesz közleményére.
"Szeretnénk emlékeztetni a vádaskodó fideszes EP-képviselőket, hogy Orbán Viktor
miniszterelnök úgy nyilatkozott a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorának adott
február 10-i interjújában, hogy ha az EP meg is vétózná a büdzsét, akkor inkább csak előnyös
lenne Magyarország számára, és semmiképpen nem hátrányos. Az Európai Parlament a
legutóbbi intézményközi tárgyalásokon, 2006-ban négy milliárd eurónyi pótlólagos forrást
préselt ki a tagállamokból. Ezért felszólítjuk a fideszes képviselőket, hogy mentsék a
menthetőt és a magyar emberek érdekeit képviseljék, ahelyett hogy már a választásokra
készülnének. Ez minden pártérdek felett álló nemzeti érdek" - húzta alá az MSZP EP
delegációja.

Tabajdi: A magyar szocialisták tovább küzdenek az uniós pénzekért
A Fidesz delegációja sem nézheti tétlenül!
Brüsszel, 2013. február 20.
"Nem tartom sem korrekt, sem a magyar
állampolgárok érdekeit szolgáló lépésnek, hogy a
Fidesz EP-delegációja a szocialista képviselők
"pálfordulásáról" ír. A delegációnk Mesterházy
Attila, az MSZP elnökének álláspontjával
összhangban azért fog küzdeni az Európai
Parlamentben, hogy Magyarország pozíciói
javuljanak a 2014-20-as támogatási időszakban a
tagállamok közti megállapodáshoz képest. Mi annak érdekében ajánlunk
együttműködést a Fidesz EP-delegációjának, hogy az EP-ben minden lehetséges
eszközzel próbáljuk tovább javítani hazánk, a magyar kistérségek, a vállalkozók, és a
gazdálkodók pozícióját. Erre a korábbi költségvetési időszakok tapasztalatai alapján is
van még remény." - hangsúlyozta Tabajdi Csaba, a magyar szocialisták brüsszeli
vezetője.
"Sajnálnánk, ha a Fidesz képviselői ehelyett inkább szolgai módon megszavaznák az uniós
költségvetést, elutasítva a magyar pozíció további javítását. Azért is sajnálatra méltó az
együttműködési szándék hiánya, mivel mind az Európai Néppárt, mind az Európai
Szocialisták vezetői elutasították a tagállamok költségvetési alkuját. Ennek adott hangot
felszólalásában Joseph Daul, az Európai Néppárt és Hannes Swoboda, az európai szocialisták
és demokraták frakcióvezetője is. Úgy a pozíció javításában, mint annak megőrzésében
rendkívül fontos lenne a közös fellépés." - mondta Tabajdi.
A szocialista delegációvezető hozzátette: "Ez összhangban áll azzal, amit korábban
állítottunk: amennyiben akár csak egy további eurót lehet szerezni Magyarország számára,
azért a magyar szocialisták küzdeni fognak. Legalább ilyen fontos hazánk számára, hogy az
Európai Parlament jogalkotási tevékenysége során a hétéves uniós költségvetés 67
végrehajtási szabálya tegye lehetővé az uniós források maximális kihasználását. Bízunk
abban, hogy elérhető további javulás, és vállalni tudjuk egy méltányosabb költségvetés
megszavazását. Szeretnénk, ha a Fidesz ebben partner lenne, és csúsztatások és a méltatlan
vádaskodások helyett minimális együttműködési készséget mutatna a nemzeti érdekek
érvényesítésében." - hangsúlyozta Tabajdi Csaba.
Háttér:
Magyarország a kohéziós támogatások terén elfoglalt pozíciója a 2014-20-as uniós
költségvetésről az Európai Tanácsban elfogadott kompromisszum szerint 5,2 milliárd euróval,
azaz több mint 1400 milliárd forinttal romlott 2011-es árakon számolva a jelenlegi támogatási
időszakhoz képest. Ez a veszteség az uniós tagállamok sorában a negyedik legnagyobb,
miközben szomszédaink közül Románia, Lengyelország és Szlovákia is növelte részesedését.
A tanácsi kompromisszumról a tagállamok az Európai Parlamenttel folytatnak tárgyalásokat.

Az EU jövője, EU-intézmények
Dr. Gurmai Zita: Európának szüksége van arra az új lendületre, amit
François Hollande elnökké választása jelentett
Strasbourg, 2013. február 5.

Dr. Gurmai Zita, az Európai Szocialisták Pártja (ESZP)
Nőszervezetének elnöke a keddi plenáris ülést követő
frakcióülésen üdvözölte azt az új lendületet, amellyel François
Hollande, a Francia Köztársaság elnöke megválasztását
követően ismét kiemelt európai témává tette a növekedést, a
foglalkoztatottságot és a szociális kérdéseket.
Dr. Gurmai Zita szerint a francia államfő emlékeztette a többi
állam- és kormányfőt arra, hogy Európa sokkal több, mint egy
statisztikai számhalmaz összessége; Európa mindenekelőtt egy
politikai és demokratikus kezdeményezés, amelynek egyik
legfontosabb feladata az állampolgárok, elsősorban a leginkább
rászorultak érdekeinek védelme. Az európai parlamenti képviselő
megköszönte a francia elnöknek két kiemelkedő jelentőségű
kérdés, az Európai Ifjúsági Garancia, valamint a pénzügyi tranzakciós adó iránti
elkötelezettségét, amelyek létrejöttéért az Európai Szocialisták Pártja régóta harcol.
„Szeretném továbbá kihangsúlyozni a francia kormány erőfeszítéseit a nemek közötti
egyenlőség megvalósulása, valamint a nők elleni erőszak leküzdése érdekében. Mivel égető
szükségünk van egy valós politikai akaratra, mind a tagállamok, mind az Európai Unió
szintjén ahhoz, hogy a nemek közötti egyenlőség kérdése, legfőképpen a válság nőkre
gyakorolt hatásának problémája kiemelt hangsúlyt kapjon, számítunk az Önök támogatására.
Nagyon bízom abban, hogy a politikai akaratot konkrét intézkedések követik.”- mondta dr.
Gurmai Zita.
François Hollande-hoz címzett felszólalása zárásaként az ESZP Nőszervezetének elnöke
hangsúlyozta, hogy számít a francia kormány támogatására annak érdekében, hogy
érvényesülhessenek a progresszív törekvések Európában, és az Európai unió meg tudja
valósítani célkitűzéseit az európai állampolgárok védelmében.

Az EIB fontos szereplő a válság elleni küzdelemben
Az Európai Beruházási Bank a mi bankunk
Strasbourg, 2013. február 7.
„Az Európai Beruházási Bank (EIB)
kiemelkedően fontos szerepet játszik a
válságból
való
kilábalásban,
hiszen
hitelnyújtása révén különösen az európai
infrastruktúra korszerűsítése területén,
valamint a kis- és középvállalati szektorban
olyan fontos beruházások valósulhatnak
meg, amelyek serkentik a növekedést,
elősegítik az új munkahelyek teremtését,
növelik az Európai Unió gazdaságainak a
versenyképességét” – érvelt Herczog Edit a
bank tevékenységéről készült jelentés
vitájában.
Herczog Edit utalva Orbán Viktor az IMF-fel kapcsolatos korábbi kijelentésére úgy
fogalmazott, hogy „az EIB valóban a mi bankunk”, hiszen a strukturális hitelekkel támogatott
beruházások finanszírozására a jövőben az eddiginél is nagyobb figyelmet fordítva
hozzájárulhat a projektek eredményes megvalósításához, továbbá a jövőbeni szűkös
költségvetési lehetőségek közepette tágíthatja a mozgásteret. „Ezt a fajta támogatást a
fellendüléshez és növekedéshez szükséges beruházások megvalósítása érdekében elsősorban
azokban a tagállamokban indokolt bővíteni, amelyeket a gazdasági válság a legerőteljesebben
sújtott” – fogalmazott a képviselő.
Herczog többek között arra hívta fel a figyelmet a vitában, hogy a Banknak a regionális
programok megvalósításában, különösen a Balti-tenger térségének és a Duna-régiónak a
fejlesztésében való részvétele további bátorítást érdemel. Az e programokban való részvételt
követendő gyakorlatnak lehet tekinteni az EU más térségekben megvalósuló regionális
fejlesztési programjainak kiszélesítésében.

Dr. Gurmai Zita: Ünnepeljük a múltat és építjük a jövőt – az ESZP
fennállásának 20. évfordulója
Brüsszel, 2013. február 19.
Dr. Gurmai Zita az Európai Szocialisták Pártja (ESZP) Nőszervezetének elnöke is
felszólalt az ESZP fennállásának 20. évfordulója alkalmából tartott rendezvényen
február 18-án, Brüsszelben.
2013. február 18-án az Európai Szocialisták Pártja (ESZP) fennállásának 20. évfordulóját
ünnepelte. A rendezvényen felszólalt többek között Poul Nyrup Rasmussen, korábbi elnök,

Peer Steinbrück, a Németországi Szociáldemokrata Párt (NSZP) kancellárjelöltje – aki
ismertette a jövőbeni progresszív terveket – valamint Dr. Gurmai Zita képviselő is.
Az MSZP delegációt Mesterházi Attila pártelnök vezette és a program keretében találkozott
az európai baloldali pártok vezetőivel.
Megalakulása óta, az ESZP konstans megújulási
folyamaton
ment
keresztül:
megerősítette
az
együttműködést a pártok között, összehangolta,
meghatározta a közös értékrendet és – választásról
választásra, országról országra, napról napra – elnyerte az
állampolgárok bizalmát. 20 évnyi folyamatos változás
után, győzelmeken és vereségeken túl, van, ami állandó
maradt: az elvei.
Dr. Gurmai Zita elmondta, hogy „a jóléti állam, a
mindenki számára hozzáférhető oktatás és egészségügy,
az alapvető jogok és szabadságok, valamint az egyenlőség
– beleértve a nemek közti egyenjogúságot és a nők jogait
– iránti követelésünk nem csak a társadalmunk valódi
alapját képezi, hanem a történelem alapját is. Mindig
emlékezni fogunk azokra a nőkre és férfiakra, akik
ezekért az alapelvekért küzdöttek.”
Az ESZP vezetősége elmondta, hogy bár a jobboldal és a technokrata politikák komolyan
fenyegetik a progresszív értékeket, az ESZP továbbra is meghallgatja az embereket és
küldetésként tekint arra, hogy visszaadja az uniós állampolgárok hitét, reményét. Az
évforduló után a párt közös programmal és közös jelölttel már a 2014-es európai
választásokra koncentrál.

Az EU költségvetése

Több tízmillió eurót spórol magán az Unió intézményrendszere
Hatékonysággal építene jobb és több Európát az intézmények költségvetése
Strasbourg, 2013. február 6.
„A tagállamokkal és az európai polgárokkal vállalt szolidaritás jegyében további
költségvetési reformok és a szolgáltatások hatékonyságát növelő lépések indokoltak
2014-ben is” – fogalmazott Herczog Edit társjelentéstévő az uniós intézmények jövő évi
költségvetéséről szóló vitában.

A költségvetési reform további folytatását javasolja
az uniós intézmények 2014-es büdzséjéről szóló, az
EP-ben kedd este tárgyalt jelentés. Herczog Edit a
vitában elmondta, hogy az szocialista frakció
javaslatára a ciklus végéig 2011-es szinten
befagyasztott
parlamenti
büdzsé
az
EP
önmérsékletéről árulkodik, de további pontokon
érhető még el előrelépés.
Az intézményi munka hatékonyságának elsősorban a
polgárok által is érezhető javulását várja Herczog az
olyan reformlépésektől, mint az adminisztratív költségek befagyasztása, tárgyi és emberi
erőforrások hatékonyabb menedzsmentje, ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a
nadrágszíjhúzás nem mehet a parlamenti törvényalkotó munka minőségének rovására.
Ugyanígy fontosnak tartotta kiemelni a jelentésből a képviselő a munkakörülményeket úgy
kell alakítani a jövőben, hogy a munkavállalói jogok ne sérüljenek.
„A hatékonyság növelését és a spórolást egyszerre úgy valósíthatjuk meg, ha nem a
fűnyíróelvet alkalmazzuk az intézményeken, hanem a munkafolyamatok elemzésével
megkeressük azokat a pontokat, ahol lehetőség adódik a spórolásra” – érvelt Herczog, aki
hatékonyság növelése több és jobb Európát eredményez majd minden európainak.

Tabajdi: el a kezekkel Magyarország kohéziós támogatásaitól!
Káros az uniós költségvetés késlekedése
Strasbourg, 2013. február 6.

"Már a tavaly novemberben megtárgyalt
költségvetési javaslatok is elfogadhatatlan
csökkentést jelentettek Magyarország számára.
Elfogadhatatlan, hogy egyes tagállamok még ezt
is tovább akarják csökkenteni. Hazám,
Magyarország már így is kohéziós támogatásainak 30%-át, hétmilliárd eurót veszíthet
el, ezzel ennek a végeláthatatlan költségvetési huzavonának igazságtalanul a legnagyobb
vesztesévé válhat. A költségvetés főösszegének és a kohéziós támogatásoknak bármiféle
csökkentése elfogadhatatlan." - vélekedett írásbeli hozzászólásában Tabajdi Csaba, az
MSZP EP-delegációjának vezetője az EU 2014-20 közti hétéves költségvetéséről szóló
vitában, amely az Európai Tanács e heti ülését készíti elő.
"Amennyiben a februári Európai Tanácson nem születik elfogadható megállapodás az unió
hétéves költségvetéséről, a Tanácsban ülő állam- és kormányfők szegénységi bizonyítványt
állítanak ki magukról. Ennél azonban sokkal nagyobb gond, hogy szegénységre ítélik azokat a
tagállamokat és állampolgáraikat, amelyek nehéz gazdasági helyzetük miatt uniós források
hiányában nem tudnának befektetni. Magyarországon pl. az állami beruházások 97%-a
társfinanszírozásból működik." - sorolta a képviselő. Tabajdi emlékeztetett: már most is

késésben vagyunk: a támogatási programoknak jövő ilyenkor már működniük kellene,
miközben még a főösszegről sincsen megállapodás.
"Amennyiben ez így marad, felmerül a kérdés, ki viseli majd a felelősséget ezért a hátrányos
helyzetben lévő régiók, köztük a magyarországi régiók lakossága előtt? Ki viseli a
felelősséget azért a sokkért, amelyet a támogatások hirtelen és drasztikus csökkentése jelent
majd a nehéz helyzetbe lévő magyar régiók, kistérségek számára? Nem lehet nacionalista
önzésből követelt kiadáscsökkentések miatt kockára tenni egész országok felzárkózását, sőt,
az egész Európai Unió legfontosabb értékét: a szolidaritást!" - húzta alá a szocialista politikus.

Nagyon fontos döntés születhet a Tanács hétvégi ülésén
A következő hétéves büdzsének a jövőről kell szólnia
Strasbourg, 2013. február 6.
„Minél tovább szűkítik a büdzsét a tagállamok, annál
kevésbé valószínű, hogy az EP megadja a felhatalmazást” –
üzente Herczog Edit a Tanács ülése előtt a döntéshozóknak a
parlament szerdai ülésén.
„A KGST utolsó időszakában láttam egy karikatúrát, amelyen 10
sovány tehén fejte egymást. A holnap kezdődő kormányfői
tanácskozás, leginkább arra hasonlít, amikor 27 sovány tehén feji
egymást. Ez nem jó irány” – élt a hasonlattal Herczog Edit az EP
plenáris vitájában. „A következő hétéves büdzsé nem
fagyaszthatja be Európát a 2008-as szinten” – utalt Herczog Edit
arra, hogy 2014-től lehet először szűkebb az EU költségvetési
keretprogramja, mint az azt megelőző hét évben.
A képviselő úgy fogalmazott, hogy megérti a pengeélen táncoló tagállami költségvetések
miatti nadrágszíjhúzást, de azt nem fogadja el, ha a közösen összeadott és közösen elköltött
pénzünk nem szolgálja a növekedést és a munkahelyteremtést. A legnagyobb tartalékunk az
iskolákból friss, korszerű tudással kikerült fiatalok munkaállításában és tudományos-,
technológiai fejlődésen alapuló gazdaságfejlesztésben rejlik.
Herczog szerint a költségvetés nemcsak a pénzről szól, hanem a közös európai politikák
megvalósításáról, amelyek közül többet – például a Bizottság és az EP által leginkább
feltőkésíteni kívánt versenyképességi fejezetet – veszélybe is sodor a tagállamok
szűkmarkúsága. „Nagyon sok politikát az elmúlt időszakban európai szintre emeltünk, mint az
innovációs vagy a kisvállalkozás politikát, ezért tagállami szinten jelentősen csökkentették a
hozzárendelt forrásokat. El tudják Önök képzelni, hogy most európai szinten is megkurtítsuk
ezeket a pénzeszközöket?” – tette fel a kérdést a képviselő.
Nagyobb rugalmasságra lesz szükség a tárgyalások során, ha fel akarjuk éleszteni és a
válságból való kilábalás szolgálatába akarjuk állítani az uniós programokat és politikákat. véli Herczog.

A parlamentnek élnie kell a vétójogával a hétéves költségvetéssel
kapcsolatban
Nem tátonghatnak lyukak az Unió költségvetésén
Brüsszel, 2013. február 8.
Amennyiben igaznak bizonyulnak a Tanács mai
üléséről
kiszivárgott
adatok,
melyek
a
keretköltségvetés
felső
határát
a
kötelezettségvállalásokra nézve 960 milliárd, a
tényleges kifizetésekre nézve mintegy 908 milliárd
euróban határozzák meg, úgy ezt az EP-nek el kell
utasítania, ha nem akar asszisztálni az uniós
politikák és programok veszélyeztetéséhez” –
fogalmazott Herczog Edit EP képviselő a Tanács
most zajló ülése kapcsán.
A szocialista EP-képviselő szerint a tagállamok javaslata a 2007-es szintre süllyesztené vissza
a következő ciklusban már Horvátországgal 28 tagúra bővülő közösség költségvetését, ezzel
kifizetetlen számlák tömkelegét okozhatja az intézményeknek. Herczog szerint a tagállamok
szűkmarkúsága éppen a növekedés és munkahelyteremtés szempontjából lényeges területek, a
kutatás, az innováció, a kkv-politika és az energiahatékonysági politika területén hagy
lyukakat a büdzsében, így a tagállamok által alulfinanszírozott, nemzeti léptékben kevéssé
hatékony programokat sodornak veszélybe.
„Ez a közösen összeadott pénzünknek se nem hatékony, se nem fenntartható elköltése,
egyszerűen felelőtlenség” – fogalmazott Herczog. A politikus szerint bár nagyon fontos, hogy
a költségvetési tervező munka mielőbb megkezdődjön, de az EP-nek nemet kell mondania
egy olyan kerettervezetre, amely az Unió értékeit és programjait egyaránt veszélybe sodorja,
és bizonytalanságot hagy maga után. Éppen ezért bízik abban a képviselő, hogy az uniós
kormányfők idejében észbe kapnak és a végső döntés előtt felülvizsgálják a számokat.

Tabajdi: Nemzeti érdekérvényesítésből megbukott a Fidesz!
Méltánytalan és elfogadhatatlan az uniós költségvetés!
Budapest, 2013. február 8.

"Magyarország nem veszíthet el 1400 milliárd forintot
az uniós költségvetésből! Az Orbán-kormány nem tudta
érvényesíteni a magyar nemzeti érdekeket a hétéves
uniós költségvetési vitában." - mondta Tabajdi Csaba,
az MSZP EP-delegációjának vezetője. Reagált arra,
hogy az uniós tagállamok állam- és kormányfői közötti
megállapodás
értelmében
Magyarország
sokkal
kevesebb közösségi támogatást kap. "Akárhogy is csűricsavarja a magyar miniszterelnök a számokat, ezt a
veszteséget a magyar állampolgárok, a vállalkozók, a
kistérségek saját bőrükön fogják megérezni. Mindez az
Orbán-kormány fejlesztési és Európa-politikájának
teljes csődjét bizonyítja! Magyarország ezért túl nagy
árat fizet."
Tabajdi emlékeztetett arra, hogy "a kohéziós alapok támogatásáért folytatott erőfeszítésekben
az MSZP EP-delegációja támogatta a magyar kormányt. Bíztunk abban, hogy az Orbánkormány megfelelő módon fogja érvényesíteni a jogos magyar nemzeti érdekeket. Sajnálatos,
hogy ez nem így történt". Magyarország által a jelenlegi támogatási időszakhoz képest
elveszített 4,6 milliárd euró jelenleg kb. 1400 milliárd forintnak felel meg. Magyarország a
következő költségvetési időszakban a 2007-13 között rendelkezésre álló 25 milliárd euróval
szemben csak 20,4 milliárd euróból gazdálkodhat. "Ez óriási veszteség. Ebből a pénzből el
lehetne látni Pest megye teljes fejlesztési szükségleteit, vagy akár megépülhetne a DunaTisza-köze Csatorna is." - érzékeltette a veszteség súlyát a szocialista képviselő. "Ez az ára a
Fidesz antidemokratikus, Európa-ellenes külpolitikájának, amellyel jelentősen beszűkítette
hazánk érdekérvényesítő lehetőségeit. Ez az ára az európai uniós források lehívása és
elosztása terén az utóbbi két évben teremtett káosznak!" - mondta Tabajdi.
"A magyar szocialista EP-képviselők el fogják utasítani ezt a költségvetést a parlamenti
szavazás során. Az Európai Tanács költségvetési javaslata mind nemzeti szempontból, mind
az uniós integráció elmélyítése szemszögéből elfogadhatatlan. Megpróbáljuk menteni a
menthetőt." A szocialista delegációvezető hozzátette: "az Európai Unió nettó befizető
tagállamainak vezetői is szégyellhetnék magukat önzésükért, gazdasági nacionalizmusukért,
ami miatt jelentősen csökkenni fog az uniós költségvetés. A vita következő európai
parlamenti szakaszában, a Tanács és az EP közti egyeztetéseken világossá kell tennünk, hogy
kevesebb pénzből nem lehet több Európát építeni! Úgy tűnik, egyes tagállamok nem látták be,
hogy a rossz helyzetben lévő tagállamok, mint Magyarország felzárkóztatása, az európai
fejlesztési politikák finanszírozása uniós érdek. Elképzelhetetlen, hogy az Európai Parlament
jóváhagyná az EU történelmének első megszorításokon alapuló költségvetését." hangsúlyozta Tabajdi Csaba.

Foglalkoztatás, szociális jogok

Tabajdi: éhségmenet a szociális válság ellen
A megszorítások vesztesei a társadalom legszegényebb rétegei
Strasbourg, 2013. február 5.

"Hasznos, hogy az Európai Bizottság
körmére néz a kormányoknak. A
tagállamok
gazdaságpolitikáját
összehangoló
európai
pénzügyi
szemeszter fékezi a felelőtlen tagállami
költekezéseket. Az uniós ellenőrzés
biztosíték lehet az európai, köztük a
magyar állampolgárok számára. A
kizárólag megszorításokra koncentráló
gazdaságpolitika azonban megfojtja a
növekedést
és
munkahelyek
megszűnéséhez vezet. Több tagállamban, így Magyarországon elértük a lakosság
tűrőképességének határát. A megszorítások legnagyobb vesztesei a társadalom
legszegényebb rétegei. Magyarországon második alkalommal indult el az "éhségmenet",
az idén már több hátrányos helyzetű térségből. Az akció keretében a magyar kormány
megszorító politikája ellen tiltakozó állampolgárok vállalják a több mint 200
kilométeres gyalogút megtételét Budapestig, és ezzel kívánják felhívni a figyelmet
kilátástalan és tűrhetetlen helyzetükre." - fogalmazott Tabajdi Csaba, az MSZP európai
parlamenti delegációjának vezetője az európai gazdaságirányítás kapcsán rendezett
vitán az EP plenáris ülésén.
"Az Európai Parlament jelentése is rámutat, hogy a szociális kiadások megnyirbálása, a
szociális párbeszéd lebontása, a növekedés megfojtása tarthatatlan. A magyar kormány
azonban folytatja a megszorításokat, forrást von ki a felsőoktatásból és az egészségügyből,
kilátástalan helyzetbe hozza a szerény jövedelműeket. Minden harmadik magyar fiatal
munkanélküli. Az elhibázott gazdaságpolitika következtében mostanra több mint fél millió,
többségében fiatal magyar vállal munkát külföldön." - figyelmeztetett a megszorítások
negatív következményeire a szocialista politikus.

Tabajdi: fordítsuk javunkra a külföldi nagyvállalatok jelenlétét!
Válságban jogos elvárás a multinacionális vállalatok nagyobb teherviselése
Strasbourg, 2013. február 6.

"Az Európai Uniónak, így Magyarországnak
is be kell vonnia minden olyan tőkét a
gazdaság
fejlesztésébe,
amely
az
állampolgárok javát szolgálja, modern
technológiát honosít meg, munkahelyeket
teremt, és tisztességes adót fizet. Mindezek
mellett az is elvárható a multinacionális
vállalatoktól és a pénzügyi szférától, hogy
válságos időkben nagyobb felelősséget
vállaljanak a társadalomért. Magyarországon azonban az Orbán-kormány vállalati
szektorra kivetett átgondolatlan sarcai, különadói eltántorítják a vállalatokat a
beruházástól, az új munkahelyek létesítésétől, a társadalmi felelősségvállalás
fokozásától. Nem büntetnünk kellene őket, hanem javunkra kellene fordítanunk a
jelenlétükkel járó előnyöket!" - húzta alá Tabajdi Csaba, a szocialisták brüsszeli
vezetője a nagyvállalatok társadalmi felelősségéről rendezett vitában az EP plenáris
ülésén.
"A kormány nemcsak azt érte el, hogy elfojtotta a gazdasági növekedést, de több ezer embert
elbocsátottak, miközben a különadók hatására jelentősen megemelkedtek a megélhetési
költségek. El kell érnünk, hogy az országunkban jelenlévő multinacionális vállalatok profitjuk
jelentős részét Magyarországon fektessék be, legfőképp az oktatásba és a kutatás-fejlesztésbe.
A profit visszaforgatásával növekedhet az Unió és benne Magyarország versenyképessége,
így csökkenhet a munkanélküliség és emelkedhet az életszínvonal." - emelte ki a szocialista
EP-képviselő.

Felelős magatartást, szociális felelősségvállalást várunk a cégektől
Strasbourg, 2013. február 6.

A vállalatok társadalmi felelősségvállalása nem a gazdasági virágzás időszakának a
luxusa. Válság idején, a krízis hatásainak a csökkentésében talán még fontosabb, hogy a
cégek nagyobb felelősséget vállaljanak a társadalomra és a környezetre gyakorolt
hatásuk kezeléséért. Ez a társadalom és a vállalatok kölcsönös érdeke is - fejtette ki
Göncz Kinga szocialista EP-képviselő a vállalati társadalmi felelősségvállalásról szóló
parlamenti jelentés kedd esti vitájában.

"Az előrelépéshez mindenekelőtt arra van
szükség, hogy a cégek társadalmi hozzájárulása
átlátható legyen. Amikor a fogyasztó választ, az
ár mellett a termelő, a forgalmazó erkölcsi értékét
is mérlegre teszi" - hangsúlyozta Göncz Kinga.
A képviselő kifejtette: fontos az is, hogy a
vállalatok
ne csak olyan programokat
támogassanak, amelyekkel a számukra fontos
közönséget érik el, hanem ennél hosszabb távú
célokat tűzzenek ki.
Olyan társadalmi
felelősségvállalási stratégiát dolgozzanak ki, amely segíti az Európai Unió 2020-ig tartó
stratégiájának a megvalósítását is.
"Külön szeretném hangsúlyozni a vállalatok hozzájárulásának fontosságát a társadalmi
befogadáshoz, az ifjúsági garanciarendszer bevezetéséhez, a gyakornoki helyek, munkahelyek
létrehozásához a fiatalok, köztük a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok, például a romák,
a fogyatékossággal élők számára" - szögezte le a képviselő.
Vannak követésre méltó képzési kezdeményezések, de még korántsem általános a vállalati
társadalmi felelősségvállalás, a felelős menedzsment ismereteinek a beiktatása a jövő
üzletembereinek, vállalkozóinak az oktatásába. Ezen a területen is további lépések
szükségesek - fejtette ki hozzászólásában Göncz Kinga.

Dr. Gurmai Zita: Csak befektetéssel lehet kilábalni a válságból
Strasbourg, 2013. február 6.
Európának
szüksége
van
a
kutatásba,
fejlesztésbe, valamint közlekedésbe történő
befektetésre, ha erősíteni kívánjuk az egységes
piac versenyképességét ebben a hihetetlen
mértékben globalizálódó világban – jelentette ki
dr. Gurmai Zita az Európai Parlament plenáris
ülésén.
A képviselő felhívta az ülésen részt vevők figyelmét
a tényre, miszerint azokban a pillanatokban az épület
falain kívül is számos európai uniós állampolgár és
munkavállaló tüntet a munkahelyek bezárása és a hanyatló életszínvonal ellen. Európának
kötelessége felfigyelni rájuk, és konkrét, határozott stratégiával kell ismét életet lehelni az
iparba és más szektorokba. A stratégiához elengedhetetlen a fenntartható költségvetés,
valamint a legsebezhetőbb tagállamok védelme.

Dr. Gurmai Zita az elkeseredettség magyarországi példájaként felidézte az éhségmenetet,
amely idén az ország tizenhárom pontján indult útnak, hogy felhívja a döntéshozók figyelmét
Budapesten az egyre kilátástalanabbá váló vidéki állapotokra, a növekvő szegénységre, a
munkahelyek megszűnésére, az alapvető élelmiszerek beszerzésének egyre nehezebbé váló
feladatára.
Nemet kell mondani a konzervatív kormányok megszorító politikáira, amelyek a
legkiszolgáltatottabb társadalmi rétegeket sújtják a legerősebben, és helyette bátor,
progresszív válaszokat kell adni nemcsak Magyarország, hanem Európa bajaira is.
A képviselő felszólalásában sürgette a tagállamok képviselőit, hogy a cél érdekében tegyék
félre nézeteltéréseiket, és rövid távú politikai érdekeiket. Helyette idézzék fel azokat az
értékeket, amelyek fontosságát az Európai Unió is vallja: a szolidaritást és a hosszú távú
építkezést.

A Néppárt a tagállamokkal szembeni további megszorításokra szavazott
Strasbourg, 2013. február 7.
Az EP csütörtöki szavazásán egyértelművé vált,
hogy az Európai Néppárt a tagállamokkal
szembeni további pénzügyi szigor mellett áll, míg
a
szocialisták
nemmel
szavaztak
a
megszorításpárti
módosításokra
a
gazdaságpolitikai koordinációról szóló jelentés
vitáját követően.
Csütörtökön szavazott az EP a portugál szocialista
képviselő, Elisa Ferreira a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről szóló
jelentéséről. Herczog Edit szerint a Néppárt által támogatott módosító javaslatok további
megszorításokra sarkallják a tagállamokat, így nem teljesül a gazdasági növekedést és a
foglalkoztatás bővítését középpontba állító jelentés eredeti célja.
Herczog arra hívja fel a figyelmet, hogy a bizottsági vita során a Néppárti, köztük Fideszes
képviselők éppen azokat a javaslatokat vetették ki az indítványból, amelyek a gazdasági
integráció mélyítéséről szóló, úgynevezett „hatos csomag” szigorát enyhítve a tagállamok
teljesítőképességéhez igazítva rugalmasabb elbírálást tettek volna lehetővé a nemzeti büdzsék
készítése során.
A képviselő szerint a Fidesz kétarcúságát mutatja, hogy míg Orbán Viktor az EU példátlan
szigoráról beszél a hazai választóknak, addig a párt alelnökeként, Pelczné Gáll Ildikó, a
Néppárt alelnökeként Szájer József és Deutsch Tamás a téma szakbizottsági
jelentéstevőjeként a példátlan szigorítások mellett szavaz. Herczog szerint a Fidesz nemcsak
itthon, de az európai politikai porondon is feláldozta a növekedésbarát, a beruházásokat és a
munkahelyteremtést támogató politikát a költségvetési megszorítások érdekében, holott a
romló gazdasági teljesítmény miatt a vállalkozások és a családok a tűrőképességük határához
érkeztek.

Kisebbségi és emberi jogok

Bulgáriában is sérülnek a jogállami normák
Strasbourg, 2013. február 7.

Aggodalomra adnak okot a Bulgáriából
érkező hírek, amelyek többek között a
sajtószabadság
korlátozásáról
árulkodnak, és kérdéseket vetnek fel a
közelgő választások lebonyolításának
tisztaságával kapcsolatban. Göncz Kinga
szocialista EP-képviselő a jogállamiság
bulgáriai helyzetéről rendezett szerda
esti plenáris vitában felhívta az Európai
Bizottságot
arra,
hogy
kísérje
figyelemmel a jogállami normák
megvalósulását Bulgáriában is.
"Többször beszéltünk már itt az Európai Parlamentben arról, hogy a csatlakozás előtt álló
országok esetében az Európai Uniónak erős ösztönzői vannak arra, hogy segítse a
demokratikus átalakulást, számon kérje a média szabadságának, a jogállamiság működésének
a biztosítását" - hangoztatta felszólalásában Göncz Kinga. Hozzátette: "Azt látjuk, hogy a
csatlakozás után ez a motiváció sokszor nem csak alábbhagy, hanem a folyamat vissza is
fordul".
"Most ezzel a veszéllyel nézünk szembe Bulgáriában is, ahonnan egyre több olyan hír
érkezik, amely arról árulkodik, hogy a média tulajdonviszonyainak átláthatatlansága, a
médiakoncentráció miatt veszélybe kerülhet a sajtó szabadsága, sokszínűsége" - mondta a
szocialista képviselő.
Göncz Kinga kifejtette: Az előző választás után az EBESZ választási megfigyelői számos
kifogást, javaslatot fogalmaztak meg, amelyek átültetése a jogrendbe nem valósult meg, így
kérdések merülhetnek föl a nyáron esedékes parlamenti választások tisztaságával
kapcsolatban.
"Arra kérjük a Bizottságot, folyamatosan kísérje figyelemmel, hogy nem sérülnek-e a
jogállami normák, a választások tisztasága, a politikai verseny egyenlő feltételei Bulgáriában"
- fejezte be felszólalását a képviselő.

A jogállamiság korlátozását az EU nem hagyhatja szó nélkül!
Strasbourg, 2013. február 7.

„Teljes egészében át tudom érezni a bolgár emberek
helyzetét, mert a bulgáriai események a Magyarországon
történtekre emlékeztetnek” – mondta dr. Gurmai Zita
európai parlamenti képviselő szerdán, a jogállamiság
bulgáriai helyzetéről rendezett vitában.
„Az Ahmed Dogan ellen megkísérelt merénylet, valamint a
hatóságok erre adott elégtelen válasza ugyanis csak a
jéghegy csúcsát jelentik. A bolgár kormány az utóbbi időben
több esetben is megsértette a jogállamiság elveit” –
hangsúlyozta az európai parlamenti képviselő.
„A polgárok véleményének semmibe vétele, a
sajtószabadság korlátozása – mind olyan ügyek, amelyeket mi, magyarok jól ismerünk, és
amelyeknek most Bulgáriában is szemtanúi lehetünk” – mondta Gurmai Zita, hozzátéve, hogy
az Európai Unió egyik tagállamában felmerülő problémák megoldása a demokratikus
értékekben osztozó tagállamok közös gondja.
„A magyarországi és a bulgáriai események is arra kell, hogy intsék az Európai Uniót, hogy a
jogállamiságot korlátozó intézkedések rossz példája könnyen ragadóssá válhat. Ezért
felszólítom az Európai Bizottságot, valamint az Európa Tanácsot, hogy figyeljék fokozott
figyelemmel a jogállamiság helyzetét Bulgáriában, és tegyék meg a szükséges intézkedéseket.
Az Európai Unió hitelessége forog kockán!” – zárta felszólalását az EP-képviselő.

Közösségi lépéseket sürget az EP a sajtószabadságért
Brüsszel, 2013. február 21.

Erőteljes európai fellépést sürget a médiaszabadság és a sajtó sokszínűségének
biztosítására az a parlamenti jelentés, amelyet csütörtökön nagy többséggel fogadott el
az Európai Parlament állampolgári jogokért felelős bizottsága. "A parlament felszólítja
a tagállamokat és az európai intézményeket, hogy haladéktalanul tegyenek lépéseket, ha
bárhol a sajtószabadság megsértését tapasztalják. Felkéri az Európai Bizottságot, hogy
jogszabályban kötelezze az országokat a médiahatóságok függetlenségének
garantálására. A jelentés kimondja, ezek a testületek nem kerülhetnek sem a kormány,
sem a parlamenti többség, sem bármely társadalmi csoport befolyása alá" - mondta a

szavazás után Göncz Kinga EP-képviselő, aki a szocialista frakció részéről volt a jelentés
egyik kidolgozója.
A magyar médiatörvény körüli viták is ihlették a parlamenti jelentést, amely azt vizsgálja,
hogy milyen közösségi szabályozásra van szükség a sajtószabadság biztosításához. "Nem
javaslunk túlszabályozást, sőt, a jelentés kifejezetten méltatja a média önszabályozó
testületeinek szerepét. Ugyanakkor a sajtószabadság elleni támadások Magyarországon és
más tagállamokban is arra indították a parlamentet, hogy megfogalmazza, mely területeken
tartja szükségesnek az uniós fellépést. Elsősorban a már meglévő jogszabályok, így az
audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv módosításával szeretnénk elérni, hogy az
Európai Unióban többé ne fordulhasson elő az, ami a magyarországi médiával történik" fejtette ki Göncz Kinga.
A jelentésben az Európai Parlament felszólítja
az uniós intézményeket, köztük a Bizottságot és
az Alapjogi Ügynökséget, hogy kövessék
nyomon a médiaszabadság helyzetét az egyes
tagállamokban,
és
a
tapasztalataikról
készítsenek éves jelentéseket. A testület sürgeti
az audiovizuális irányelv módosítását annak
érdekében, hogy a tagállamok biztosítsák a
média szabályozó hatóságainak függetlenségét.
Leszögezi: a médiatanácsok, az irányító
testületek és a közmédiumok vezetőinek
kiválasztására vonatkozó kötelező érvényű
előírásoknak garantálniuk kell, hogy a jelölési
és kiválasztási folyamatot nem befolyásolja sem
a kormány, sem a parlamenti többség, sem
egyetlen társadalmi csoport. Ugyancsak az
irányelvre bízná a parlament az egyes médiavállalkozások piaci dominanciájának a
megakadályozását. Göncz Kinga javaslatára került a jelentésbe az a kitétel, amely felszólítja a
Bizottságot annak ellenőrzésére, hogy a szabályozó testületek betartják-e a szankcióik
szükségességére és arányosságára vonatkozó előírásokat.
"A dokumentumban hangsúlyozzuk a közmédia függetlenségének, továbbá stabil, megfelelő
finanszírozásának a fontosságát is. Javaslatomra bekerült a jelentésbe, hogy biztosítani kell a
hírügynökségek függetlenségét és el kell kerülni a hírmonopóliumok létrejöttét. A jelentés
felszólít arra is, hogy az állam hirdetéseken, szponzoráción keresztül ne gyakorolhasson
nyomást a független sajtóra" - szögezte le Göncz Kinga.
Az állampolgári bizottságban csütörtökön elfogadott jelentésről várhatóan áprilisban szavaz
az Európai Parlament plenáris ülése.

Környezetvédelem

Szövetségesekre van szükség a klímaváltozás elleni harcban
Strasbourg, 2012. február 7.

Európának támogatnia kell minden, az ENSZ
Éghajlat-változási Keretegyezményéhez csatlakozni
kívánó szövetségest, ha azt szeretné, hogy a
klímaváltozás elleni globális fellépés eredményre
vezessen - fejtette ki Göncz Kinga szocialista EPképviselő
az
ENSZ
Éghajlat-változási
Keretegyezményéről rendezett szerda esti plenáris
vitában.
"Az Unió számára stratégiai kérdés a veszélyes
klímaváltozás megelőzése és a globális felmelegedés
elleni küzdelem.
A zöld technológiákba való
beruházásoktól azt várjuk, hogy erősítsék Európa versenyképességét és munkahelyeket
teremtsenek" - fejtette ki a szocialista képviselő a vitában.
"Ahhoz, hogy az európai elkötelezettség globális eredményekre vezessen, Európának
szüksége van szövetségesekre, minden, az egyezményhez csatlakozni kívánó országra" hangsúlyozta Göncz Kinga.
"Tajvan a Föld huszadik legnagyobb széndioxid kibocsátója, éppen ezért önként vállalta,
hogy - bár eddig nem lehetett tagja az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének csökkenti káros anyag kibocsátását és csatlakozik a megállapodásban vállalt globális
célokhoz. Tajvan, amely a világ legnagyobb LED gyártója, második legnagyobb napelem
előállítója, és a világ egyik legjelentősebb szélturbina-generátor készítője, vállalta, hogy
fejleszti nap-és szélenergia termelését is".
"Kérem a Bizottságot és a tagállamokat, törekedjenek arra, hogy Tajvan is, ahogy minden
elkötelezett szövetséges, részt vehessen ebben a munkában, csatlakozhasson az
egyezményhez, hogy 2020-ra, illetve 2050-re elérhessük kitűzött céljainkat a klímaváltozás
megelőzésében" - zárta felszólalását a szocialista képviselő.

Mezőgazdaság

Tabajdi: Az új földtörvény a másfél millió magyart károsítana meg!
Veszélyben a kisemberek megélhetése
Strasbourg, 2013. február 5.

"A jelenlegi magyar kormány új
földtörvény-tervezete,
olyan
szabályozást vezet be, amely jelentősen
leszűkíti a vásárlók körét, leviszi a föld
árát. Ezzel 1,5 millió magyar ember
rendszerváltás
után
visszakapott
vagyonát
fogja
drasztikusan
leértékelni. Sokan úgy gondolták, hogy
néhány hektáros földjük eladásával
megoldhatják
gyerekeik,
unokáik
taníttatását, lakáshoz jutását vagy kiegészíthetik nyugdíjukat. A magyar kormány a
magántulajdon jogának korlátozásával uniós alapjogot sért. Nem engedhető meg, hogy
1,5 millió embert súlyosan megkárosítsanak." - fogalmazott Tabajdi Csaba, az MSZP
európai parlamenti delegációjának vezetője, az Európai Parlament plenáris ülésén.
"A rendszerváltást követő kárpótlás következtében kétmillió magyar ember kapta vissza jogos
tulajdonát, amelytől a kommunizmus idején megfosztották. Bár a kárpótlás formája
katasztrofális hatást gyakorolt a mezőgazdaságra, annak társadalmi igazságossága és erkölcsi
alapja megkérdőjelezhetetlen. Ez ellentétben az Orbán kormány földtörvény-javaslata jelentős
mértékben leértékeli a 1,5 millió magyar földtulajdonos vagyonát." - emelte ki a szocialista
politikus.
"Az új földtörvény a földvásárlás lehetőségéből jelentősen leszűkíti a földvásárlásra jogosult
természetes személyek körét. Kizárólag azok vehetnének földet, akik agrárvégzettséggel,
vagy termelői gyakorlattal rendelkeznek. A jogosultak alacsony száma és tőkehiánya miatt
Magyarország területén a földek ára drasztikusan csökkeni fog. A törvénytervezet
indokolatlan mértékben korlátozza a tulajodon feletti rendelkezési jogot, azáltal, hogy a
termőföld csak rendkívül szűk körnek lesz értékesíthető. A magánnyugdíj-pénztárak lenyúlása
után a kormány új földtörvény-tervezete ismét a kisemberek vagyonát veszélyezteti!" hangsúlyozta felszólalásában Tabajdi Csaba.

Tabajdi: Felelős magatartást a magyar kormány részéről!
A növényvédőszerek felelősek a méhpusztulásért!
Brüsszel, 2013. február 11.
„Milyen tudományos tényekre alapozza Czerván
György,
a
Vidékfejlesztési
Minisztérium
államtitkára január 28-i kijelentését, miszerint
Magyarországon a neonikotionid tartalmú
növényvédőszerek nem jelentenek veszélyt a
méhekre, vagy bármi másra? A nemzetközi
kutatások,
valamint
az
Európai
Élelmiszerbiztonsági
Hatóság
jelentése
is
rámutat, hogy a neonikotinoid tartalmú
növényvédőszerek nem megfelelő, illetve túlzott
használata rendkívüli kockázatot jelent a méhekre és szoros összefüggésbe hozhatóak a
méhcsaládok pusztulásával. Arra kérem a Vidékfejlesztési Minisztérium illetékeseit,
hogy tényekkel támasszák alá állításaikat, ne a külföldi növényvédőszer ipar szekerét
tolják, hanem a magyar gazdák, a méhészeti ágazat és a mezőgazdaság érdekeit védjék!”
- hangsúlyozta Tabajdi Csaba, a méhegészségügyről és a méhészeti ágazat előtt álló
kihívásokról szóló európai parlamenti jelentés szerzője.
Az EP Mezőgazdasági bizottságának magyar tagja kiemelte, hogy „a 2011 novemberében
elfogadott jelentésem első változata a méhpusztulások egyik kiváltó okaként nevesítette a
növényvédőszerek egyes hatóanyagait, mint a neonikotionid. Sajnálatos módon az európai
vegyipari lobbi, illetve az Európai Parlamentben a néppárti és a liberális frakció
megakadályozta a hatóanyagok név szerint történő említését a jelentés végleges változatában.
A közelmúlt tudományos kutatásai, valamint az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
jelentése azonban megerősítették, hogy a neonikotionid alapú növényvédőszerek már egészen
kicsi dózisban rendkívül káros hatással bírnak a méhpopulációkra. Ezért korábban
Franciaország, Németország és Szlovénia illetékes hatóságai is betiltották az ilyen
növényvédőszerek használatát.”
„Itt nem egyszerűen a méztermelés, hanem Európa biztonságos élelmiszerellátása a tét. A
méhek beporzása ugyanis elengedhetetlen a legtöbb zöldség és gyümölcs, valamint
takarmánynövény termesztéséhez. Kérem a magyar agárkormányzatot, hogy alaposan
vizsgálja ki az egyes növényvédőszerek méhegészségügyi kockázatait Magyarországon.” fogalmazott a szocialista politikus.

Tabajdi: a lóhúsbotrány nem más, mint felelőtlen nyerészkedés
Az uniós élelmiszercímkézési szabályok szigorítása a megoldás
Brüsszel, 2013. február 13.

"A nemzetközivé dagadt lóhúsbotrány nem
más, mint egyes húsfeldolgozó vállalatok
illetve
beszállító
cégek
felelőtlen
nyerészkedése az európai fogyasztók
kárára. Egyelőre nem tisztázott, hogy
romániai
vágóhidak
adták-e
el
marhahúsként a lóhúst, vagy pedig a
beszállító szándékosan rendelt olcsóbb
lóhúst, majd azt marhahúsként adta tovább.
Az európai szocialisták 2011-ben hiába
kérték az Európai Bizottságtól és az uniós
agrárminiszterektől,
hogy
olyan
szabályozást vezessenek be, amely lehetővé
teszi a feldolgozott élelmiszerekbe kerülő hús nyomon követhetőségét. Így
megakadályozhatnánk a fogyasztók tudatos félrevezetését, és az ehhez hasonló
élelmiszerhamisítási eseteket. Sajnálatos módon mind a Bizottság, mind az
agrárminiszterek részéről süket fülekre találtunk. Ha a hústermékeket származási
ország szerint jelöljük, rákényszerítenénk az olyan nagy vállaltokat is, mint a Tesco,
Aldi, Lidl, hogy csak megbízható forrásból származó húskészítményeket használjanak
fel termékeiben."- mondta Tabajdi Csaba, a Környezetvédelmi, Egészségügyi és
Élelmiszerbiztonsági bizottság tagja a lóhúsbotrány kapcsán.
"Az élelmiszerbiztonsági rendszer hiányosságaira már 2010-ben is felhívtam az Európai
Bizottság figyelmét, amikor Egyiptomból és Marokkóból behozott zöldség és gyümölcs
termékekkel kapcsolatban merültek fel problémák. A most kirobbant lóhús botrány
megkérdőjelezi az európai élelmiszerlánc nyomon követhetőségét és átláthatóságát. Az
Európai Bizottságnak 2013-ra kell elkészülnie azzal a jelentéssel és jogszabálytervezettel,
amely lehetővé teszi a feldolgozott élelmiszerekbe kerülő hús uniós szintű nyomon
követhetőségét. Remélem, hogy a ma Brüsszelben tanácskozó uniós agrárminiszterek
meghallják az Európai Parlament hangját, és végre elfogadják javaslatainkat. Az botrány
kapcsán szocialista képviselőtársaimmal együtt kezdeményeztem, hogy az EP illetékes
bizottsága hétfőn kiemelt napirendi pontként vitassa meg az ügyet." - mondta Tabajdi Csaba,
szocialista EP-képviselő.

Nők jogai, esélyegyenlőség
Dr. Gurmai Zita: A nők továbbra is támogatják az éhségmenetet
Budapest, 2013. február 5.
Az európai szocialista nők továbbra is
támogatják a magyar baloldali éhségmenetet.
Dr. Gurmai Zita az európai baloldal női
vezetője támogatásáról biztosítja az éhségmenet
magyar mozgalmat és példaértékűnek tartja azt
az ismételt összefogást, ami a tavalyi borsodi
éhségmenetet idén már hét városra terjesztette
ki.
A Fidesz-KDNP parlamenti csoport ma kezdi Gyulán kihelyezett frakcióülését. Egy olyan
városba jönnek, ahol tavaly csődbe ment a legnagyobb foglalkoztató, a Gyulai Húskombinát,
az érkezésük előtti héten pedig a megye egy másik fontos húsipari cége ment csődbe. A
cégek csődjének fő oka, hogy tavaly 5 százalékkal csökkent az élelmiszer-fogyasztás, mert az
embereknek egyre kevesebb a pénzük. Ezért is támogatta a Viharsarok Éhségmenet az
ellenzéki pártok és civilek demonstrációját a Fidesz eddigi Békés megyei károkozása ellen.
A Békés megyéből induló Viharsarok Éhségmenet az ország 12 másik éhségmenetéhez
hasonlóan tisztességes munkát és tisztességes béreket követel. A Fidesz Békés megyében is
visszaélt a közmunkával: a 2010-es 60-ról 47 ezerre csökkentették a közmunkások bérét,
amely idén is csupán 49 ezer forint. A megyében számos helyen a nőkkel a legnehezebb
munkákat végeztetik - 19. századi körülmények között. A nők pedig minden munkát
elvállalnak, mert el akarják tartani a családjukat. Ha pedig nem tudják eltartani a gyereküket,
a kormányzatnak a gyermek elvétele a válasza. A közmunkások megalázásának véget kell
vetni!
A szocialista nők is a közmunkások megbecsüléséért küzdenek. Suchné Szabó Edit, a GyulaSzeghalom választókerület MSZP-s felelőse, a közmunkások felkérése a viharsarok
éhségmenet élén gyalogolva viszi Budapestre a békési szegények üzenetét. Gurmai Zita EPképviselő pedig megint tolmácsolni fogja az Európai Unió vezetői felé az Éhségmenet
követeléseit. Korábban az Éhségmenet vezetőivel való találkozón, Martin Schulz európai
parlamenti elnök is támogatásáról biztosította a menetelőket.
Munkát, kenyeret!

Dr. Gurmai Zita: Közös politikai akarat és konkrét lépések kellenek a
nőkkel és lányokkal szembeni erőszak megszüntetéséhez
Strasbourg, 2013. február 6.

Az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának
2013. márciusi, 57. ülésszaka a nőkkel és lányokkal
szembeni erőszak megszüntetésével foglalkozik. Dr.
Gurmai Zita, az ESZP Nőszervezetének elnöke
elmondta, hogy az Európai Unió is fontos szerepet
játszik a probléma kezelésében, és határozott, közös
álláspontot kell képviselnie az ENSZ ezen ülésszaka
alatt, hogy sikerüljön előmozdítani a nők emberi
jogainak javítását.
Az Európai Parlament hétfői plenáris ülésének egyik
napirendi pontja a Bizottságnak feltett szóbeli választ
igénylő kérdés megvitatása volt, amely kérdés témája a
nőkkel és lányokkal szembeni erőszak valamennyi
formájának megakadályozása és megszüntetése.
Az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága indítványában egy olyan
állásfoglalás elfogadását javasolta, amelyben az Európai Parlament megerősíti
elkötelezettségét a pekingi cselekvési program és az abban foglalt – a nemek közötti
egyenlőséggel kapcsolatos – fellépések iránt, valamint ismételten hangsúlyozza, hogy a
nőkkel szembeni erőszak felszámolására tett erőfeszítésekhez – az összes érdekelt fél
részvételével – összehangolt és több ágazatot átfogó, az erőszak kiváltó okaival szemben
fellépő megközelítésre van szükség. Ezt az indítványt végül a csütörtöki plenáris ülésen az
Európai Parlament jelentős többséggel megszavazta.
Dr. Gurmai Zita európai parlamenti képviselő hétfői felszólalásában kiemelte, hogy a nők
elleni erőszak különböző formái a számos nemzetközi- és uniós kötelezettségvállalás ellenére,
még mindig folyamatosan jelen vannak mind Európában, mind Európán kívül. Ismét
felszólította valamennyi tagállamot, hogy amennyiben még nem tették meg, írják alá az
Európa Tanács – a nők elleni erőszak, illetve a párkapcsolati erőszak minden formája elleni
hatékony fellépésről szóló – egyezményét, amely igen fontos lépést jelenthet a nők elleni
erőszakkal való küzdelemben.
Az Európai Bizottság alelnökét, Viviane Reding-et megszólítva, az ESZP Nőszervezetének
elnöke hangsúlyozta: „Ahogy alelnök asszony is elmondta, mindenekelőtt erős politikai akarat
által vezérelt szabályozásra és közös nyilatkozatokat követő konkrét lépésekre van szükség a
nők és lányok elleni erőszak felszámolásához. Ma még sajnos ez nem valósult meg, és
hangsúlyozni szeretném, hogy ennek a politikai akaratnak egyik forrása szükségszerűen Ön és
az Európai Bizottság.”
Egyetlen tagállam, politikus, vagy magánember számára sem lehet közömbös egy ügy, amely
Európában minden nap nők és lányok milliói, az egész világon pedig több százmillió áldozat
életét keseríti meg. Dr. Gurmai Zita bízik benne, hogy minden politikai szereplő képes lesz

félretenni rövid távú politikai taktikázásait és együtt, rövid időn belül, valós eredményt
érhetnek el a nők és lányok elleni erőszak megszüntetéséért vívott küzdelemben.

Dr. Gurmai Zita: Egymilliárd nő ébredése –
Táncoljunk együtt a nőkkel a nőkért!
Brüsszel, 2013. február 13.
Dr. Gurmai Zita, az Európai Szocialisták
Pártja (ESZP) Nőszervezetének elnöke is
részt vesz Brüsszelben a 2013. február 14én világszerte megrendezésre kerülő
Egymilliárd nő ébredése elnevezésű civil
megmozduláson.
2013. február 14-én kerül sor az Egymilliárd
nő ébredése című civil rendezvényre, egy
„flash mob" keretében. A résztvevők az
„Ébredj fel és állj fel (Rise Up and Stand
Up”)című számra táncolnak közösen. A
megmozdulást az úgynevezett V-day
kampány 15. évfordulója alkalmából szervezik. Ezt a világméretű kampányt – amelynek célja
a nők és leánygyermekek elleni erőszak visszaszorítása – Eva Ensler, amerikai írónő, nőjogi
aktivista, a „Vagina monológok” szerzője indította el.
Az Egymilliárd nő ébredése kampányt Európában az Európai Női Lobbi, valamint számos
európai parlamenti képviselő szervezi. Többek között dr. Gurmai Zita is, aki Brüsszelben
együtt fog táncolni az eseményen résztvevő nőkkel.
Dr. Gurmai Zita elmondta: naponta hét nő válik erőszak áldozatává Európában. Minden
erővel harcolni kell a nők elleni erőszak felszámolásáért. A képviselő asszony kifejtette,
mennyire fontos, hogy minél többen részt vegyenek az Egymilliárd nő ébredése kampányban,
mert ez lehetőséget ad arra, hogy a nők megmutassák a világnak, mekkora erőt is képviselnek
valójában.
Az eseményt a világ számos pontján megrendezik, többek között Magyarországon is.
Budapesten a Mammut II. Üzletházban, február 14-én 15 órakor kezdődik a rendezvény, ezen
kívül más városokban – mint például Pécsett, Szombathelyen és Debrecenben – ugyancsak
megszervezik a flashmobot. Aki nem tud elmenni egyik helyszínre sem, az készíthet magáról
videót, amit feltölthet a rendezvény Facebook-oldalára.

Dr. Gurmai Zita: Az EU Obama elnökhöz hasonlóan vállaljon
kötelezettséget a nemek közötti bérszakadék megszüntetésére
Brüsszel, 2013. február 14.

Dr. Gurmai Zita, az Európai Szocialisták
Pártja (ESZP) Nőszervezetének elnöke
üdvözölte Barack Obama, az Egyesült Államok
44. elnökének szokásos washingtoni évértékelő
beszédét, amelyben külön hangsúlyt kapott – a
munkahelyteremtés és a minimálbér emelése
mellett – a nemek közötti bérszakadék
felszámolásának
fontossága.
Utóbbival
kapcsolatban, az amerikai elnök konkrét
lépéseket ígért, köztük a nemek közötti fizetési
egyenlőtlenségek megszüntetésének törvénybe
iktatását.
Az amerikai elnök határozott és progresszív beszédében olyan, a gazdaságot élénkítő
reformokat helyezett kilátásba, amelyek segítségével új munkahelyek jöhetnek létre, és
felemelkedhet a középosztály. Mindezt infrastrukturális beruházásokkal, a minimálbér
emelésével, adóreformmal, a tudomány- és kutatás-fejlesztés támogatásával lehet elérni,
valamint olyan oktatással és képzéssel, amely minden állampolgár számára elérhető és
megfelel a munkaerőpiac igényeinek. Azt is bejelentette, hogy az Egyesült Államok tárgyalást
kezdeményez az Európai Unióval egy átfogó transz-atlanti kereskedelmi és beruházási
együttműködés kiépítéséről.
„Az elhangzott beszéd nem csupán a gazdagok és szegények közötti jövedelemkülönbségek
mérséklését hangsúlyozta – mint Barack Obama második elnöki ciklusának egyik kiemelt
célkitűzését –, hanem külön szólt a nők elleni erőszakkal szemben folytatott harcról, valamint
a nemek közötti egyenlőtlenségek felszámolásának égető kérdéséről is” – emelte ki dr.
Gurmai Zita.
Az európai parlamenti képviselő elmondta, hogy nemétől függetlenül, egyenlő értékű
munkájáért mindenkinek egyenlő bérhez van joga, és arra szólította fel az Európai Uniót,
hogy az amerikai elnökhöz hasonlóan, vállaljon kötelezettséget, és mutassa meg, hogy
komolyan veszi a nemek közötti bérszakadék megszüntetésének feladatát.
„Fáraszt, hogy a gazdasági válság kifogásként szolgál arra, hogy ne cselekedjünk. Az elmúlt
néhány évben nem láttunk semmilyen fejlődést Európában, és a nemek közötti bérkülönbség
még mindig 16,4 százalék. Magyarországon sajnos még elkeserítőbb a helyzet, hiszen például
hatályos Alaptörvényünk nem tartalmazza az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét” – tette
hozzá az európai parlamenti képviselő.
Dr. Gurmai Zita hangsúlyozta: „Komoly lépéseket kell tennünk azért, hogy megmutassuk; a
nemek közötti bérszakadék megszüntetése kulcsfontosságú része a kilábalásnak a gazdasági
válságból, amely – a megszorító intézkedéseken keresztül – aránytalanul sújtotta a nőket.
Ezek az intézkedések legfőképpen azokat az ágazatokat érintették, ahol nőket foglalkoztatnak,

mint például az oktatás, egészségügy vagy a szociális szolgáltatások ágazata. Nem tűrjük
tovább ezt az indokolatlan büntetést.”
Obama elnök elköteleződése a progresszív értékek mellett, jó példát mutat, és reményt ad
arra, hogy a nemek közötti fizetési egyenlőtlenségek csökkenjenek, megszűnjenek” – tette
hozzá az ESZP Nőszervezetének elnöke.

Az Európai Szocialisták Nőszervezete együtt „ébredt” Brüsszelben, hogy
harcoljon a nők elleni erőszakkal szemben
Brüsszel, 2013. február 15.

Dr. Gurmai Zita, az Európai
Szocialisták
Pártja
(ESZP)
Nőszervezetének elnöke tegnap részt
vett Brüsszelben az „Egymilliárd nő
ébredése”
elnevezésű
civil
megmozduláson, amely a nők elleni
erőszakra hívta fel a figyelmet.
A rendezvény egyike volt annak, a közel
200 országban megrendezett közös
akciónak, amely a világ minden tájáról
mozgósította az állampolgárokat. Brüsszelben az ESZP Nőszervezetének elnöke több száz
nőhöz és férfihez csatlakozva, konkrét intézkedések megtételét követelte a nemi alapú
erőszakkal szemben az Európai Unióban.
Gurmai Zita elmondta: „Nagyon örülök, hogy részese lehettem a mai rendezvény sikerének;
meghatározó élmény ennyi embert látni, amint egy közös célért gyűlnek össze. Ma
szolidaritást mutattunk. Megmutattuk, mennyire fontos, hogy a nők elleni erőszakkal szemben
folytatott harc az Európai Unió egyik elsőszámú célkitűzésévé váljon.”
Hozzátette: „Az Európai Unióban naponta hét nő hal meg családon belüli erőszak miatt, míg
majdnem a nők fele – 45 százaléka – szenvedett már el valamilyen formában férfi által
elkövetett erőszakot. Ezt nem fogadhatjuk el: az Európai Uniónak kötelezettséget kell
vállalnia, és jogalkotással kell rendeznie ezt a kérdést – méghozzá gyorsan! A jelenlegi
válságot nem lehet kifogásként használni arra, hogy a problémát kezeletlenül hagyjuk, vagy
megvonjuk a forrásokat, és csökkentjük azon programok támogatását, amelyek megvédik és
támogatják a nők elleni erőszak áldozatait.”
Az Európai Nőszervezet elnöke felszólította Viviane Reding jogérvényesülésért, alapvető
jogokért és uniós polgárságért felelős uniós biztost, hogy vegye figyelembe a mai tömeges
megmozdulást, és álljon elő konkrét javaslatokkal, hogy leküzdhessük ezt a problémát.
„Továbbá, az Európai Uniónak nyíltan el kell köteleznie magát amellett, hogy harcol a nők
elleni erőszakkal szemben, és felhívja a figyelmet arra az óriási problémára, amit ez magában

rejt. Éppen ezért az ESZP Nőszervezete támogatja az Európai Női Lobbi követelését, hogy
legyen Európai erőszak elleni év. Bebizonyítottuk, hogy a táncon keresztül, a testünkkel ki
tudjuk fejezni szabadságunkat, és nem tűrjük az erőszakot” – mondta az európai parlamenti
képviselő.

