HÍRLEVÉL 2013. Február 24.-Március 17.
Tartalom
Kiemelt hírek
MSZP EP delegáció: a Fidesz féktelen hatalomvágya elszigetelte hazánkat - Strasbourg,
2013. március 12.
Tabajdi Csaba: Szeressék Magyarországot, a hazámat, a magyar népet! Az EU
határozott bölcsességgel lépjen fel a magyarországi demokrácia érdekében - Strasbourg,
2013. március 13.
Tabajdi Csaba - Gurmai Zita: itt a bizonyíték: az Európa Tanács szerint is veszélyben a
magyar jogállamiság! A Fidesz vonja vissza a demokráciát és a jogállamiságot
veszélyeztető alkotmánymódosításait! - Brüsszel, 2013. március 6.
Gurmai Zita: Az EU aggódva nézi a magyar helyzetet - Budapest, 2013. március 9.

Az EU jövője, EU-intézmények
Herczog Edit: Befektetés nélkül ne várjuk a növekedést - Budapest, 2013. március 8.
Gurmai Zita: Újraosztják az Európai Parlamenti képviselői helyeket - Strasbourg, 2013.
március 13.
Gurmai Zita: Elzárkózás helyett az európai közösséggel való együttműködést kell
választani - Miskolc, 2013. március 15.
Gurmai Zita: Ha összefogunk, otthon lehetünk Európában! - Beregszász, 2013. március
15.

Ipar, kutatás, innováció
Herczog Edit: A magyar fúziós energia kutatás a világ élvonalában - Brüsszel, 2013.
március 6.

Herczog Edit: Ne dobjuk ki az ablakon az atomenergiát, inkább tegyük biztonságosabbá
- Strasbourg, 2013. március 12.

Foglalkoztatás, szociális jogok
Göncz Kinga: Garancia az ifjúságnak: négy hónapon belül állás vagy továbbtanulás Brüsszel, 2013. február 28.
Tabajdi Csaba: Rezsicsökkentő szemfényvesztők; Vezessük be a közüzemi szolgáltatási
minimumot! A panellakók a hosszútávú megoldásokban érdekeltek - Strasbourg, 2013.
március 12.
Gurmai Zita: A gyűlöletkeltés ellen a növekedés ösztönzésével és a társadalmi
igazságosság megerősítésével lehet küzdeni - Strasbourg, 2013. március 12.
Tabajdi Csaba: A Fidesz az alkotmányba emelte a szegényellenességet; Fél szívvel nem
lehet küzdeni a rasszizmus, a kirekesztés ellen! - Strasbourg, 2013. március 12.
Göncz Kinga: A megszorítások veszélyeztetik a fogyatékos emberek jogait - Strasbourg,
2013. március 13.

Kisebbségi és emberi jogok
Göncz Kinga: Méltó büntetést a gyűlöletcselekmények elkövetőinek - Strasbourg, 2013.
március 12.
Göncz Kinga: A bevándorlás hasznos az EU-nak - Strasbourg, 2013. március 13.

Külpolitika
Tabajdi Csaba: a demokráciából, a jogállamiságból sehol nem engedhetünk! Az EU
érdeke, hogy ne taszítsa el magától Ukrajnát - Strasbourg, 2013. március 14.
Tabajdi Csaba: Határozottság és nyitottság jellemezze kapcsolatainkat Kínával;
Stratégiai együttműködés csak kölcsönösségre épülhet - Strasbourg, 2013. március 14.

Mezőgazdaság
Tabajdi Csaba: egyes növényvédőszerek betiltását alaposan meg kell fontolni; A
méhpusztulás Európa élelmiszerellátását veszélyezteti - Brüsszel, 2013. február 26.

Tabajdi Csaba: a több zöldítés nem jelenthet kevesebb jövedelmet a gazdáknak; A
kiegyensúlyozott környezetbarát intézkedések a KAP reform kulcselemei - Brüsszel,
2013. március 5.
Tabajdi Csaba: A Közös Agrárpolitika reformja előnyös a fiatal gazdák számára Strasbourg, 2013. március 12.

Nők jogai, esélyegyenlőség
Gurmai Zita: A válság nem sújthatja duplán a nőket! Az esélyegyenlőségi politika egyik
legfontosabb célja a bérolló bezárása - Budapest, 2013. március 8.
Gurmai Zita: Egyre leplezetlenebbül szorítja háttérbe a kormány vallási szempontokból
a nőket érő erőszak elleni küzdelmet - Budapest, 2013. március 9.
Gurmai Zita: Ideje, hogy bezárjuk a nemek közötti bérollót - Strasbourg, 2013. március
11.

Kiemelt hírek
MSZP EP delegáció: a Fidesz féktelen hatalomvágya elszigetelte hazánkat
Strasbourg, 2013. március 12.

"Magyarország tekintélye érdekében a
Fidesznek végre szembe kellene néznie a
tényekkel, azzal, hova vezet az Orbánkormány önkényuralmi politikája. Felelős
magyar hazafiként és demokrataként
szomorú látnunk, milyen mély és súlyos
nemzetközi
elszigeteltségbe
került
Magyarország. Ezt nem valamiféle
nemzetközi ármánykodás, hanem az
Orbán-kormány féktelen hataloméhsége,
önkényuralma okozta."- jelentette ki az MSZP EP-delegációja ma Strasbourgban,
válaszul a Fidesz EP-delegáció közleményére. A szocialista EP képviselők
emlékeztetettek arra: az Orbán-kormány demokrácia-ellenes politikájának első
kritikusai, ahogyan ez alkalommal is, a demokratikus európai jobboldal politikusai
közül kerültek ki.
"Mióta baloldali a néppárti José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke, aki telefonon
figyelmeztette Orbán Viktort, hogy az európai alapértékek megsértésére készül? Mióta
baloldali a kereszténydemokrata Angela Merkel, aki ma Áder János államfőnek hívta fel a
figyelmet arra, hogy vegye komolyan Magyarország európai partnereinek és barátainak
aggodalmait a módosítással kapcsolatosan, valamint, hogy a Fidesz bánjon felelősségteljesebb
módon kétharmados többségével? Mióta baloldali a kereszténydemokrata Elmar Brok, aki
felszólította az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg a magyar Alaptörvény módosítása
nem ütközik-e az uniós alapértékekkel?" - merül fel a kérdés. A szocialista delegáció felhívja
a figyelmet arra, hogy az alkotmány jogsértő módosítását olyan tekintélyes jobboldali lapok
bírálták, mint a német Frankfurter Allgemeine Zeitung, vagy az osztrák Die Presse, amelyek
keményen kritizálták az Alkotmánybíróság jogköreinek megnyirbálását. A jogállamiság
betartatását garantáló uniós mechanizmus felállítását javasoló kormányok között szintén ott
találjuk a jobboldali többségű német, vagy a jobboldali vezetésű finn kormányt. "Szó sincsen
itt semmiféle baloldali összeesküvésről. A Fidesz nézzen szembe a tényekkel: ha így folytatja,
végleg elszigeteli Magyarországot Európában." - húzta alá az MSZP EP delegációja.

Tabajdi: Szeressék Magyarországot, a hazámat, a magyar népet!
Az EU határozott bölcsességgel lépjen fel a magyarországi demokrácia
érdekében

Strasbourg, 2013. március 13.

"Tegnap több száz felkiáltójel
emelkedett a magasba a magyar
alkotmány módosítása ellen a
strasbourgi
plenáris
ülésen.
Olyan
képviselőtársaim
tiltakoztak, akik felelősségteljesen
gondolkoznak és ismerik az itt
többséggel elfogadott három
parlamenti állásfoglalást, amely a
magyar
médiával,
az
alkotmánnyal és a politikai
helyzettel
foglalkozott.
A
jobboldali magyar EP képviselők közleményben szólították fel a Szocialista, a Liberális,
a Zöld és a Baloldali frakciókat, hogy hagyjanak fel felelőtlen politikájukkal. Szerintük,
aki bírál, az felelőtlen. Ezek szerint felelőtlenül gondolkozik Barroso elnök úr, Merkel
kancellárasszony és Martin Schulz elnök úr is, amikor bírálatot fogalmaz meg.
Felelőtlen Barbara Stamm, a Bajor Parlament kereszténydemokrata elnökasszonya, aki
tiltakozásul lemondta mai találkozóját a Magyar Parlament elnökével. Arra kérem az
unió vezetőit, hogy határozott bölcsességgel lépjenek fel a magyarországi demokrácia
érdekében. Kérem, hogy jelezzék az elkeseredett magyar polgároknak, hogy Európa
nem hagyja cserben őket! Kérem, hogy hozzászólásaikban szeressék Magyarországot, a
hazámat, a magyar népet." - mondta Tabajdi Csaba, az MSZP EP delegációjának
vezetője a magyar alkotmány módosítása kapcsán.
A szocialisták brüsszeli vezetője hozzátette: " Arra kérem az Unió vezetőit, legyenek
szolidárisak a magyar emberekkel, a 4 millió magyar szegénnyel, a jogaikban megsértett
rokkantnyugdíjasokkal, a közmunkásokkal, a rendvédelmi dolgozókkal, a médiamunkásokkal,
elbocsátott köztisztviselőkkel, a jelenlegi magyar politika áldozataival. Úgy lépjenek fel, hogy
az a magyar kormányzati tényezők számára ne legyen ürügy újabb unió ellenes kampányra,
nacionalista haszonszerzésre. Kérem, hogy fellépéseikben a magyar emberek érdekeit
védjék!"

Tabajdi: itt a bizonyíték: az Európa Tanács szerint is
veszélyben a magyar jogállamiság!
A Fidesz vonja vissza a demokráciát és a jogállamiságot veszélyeztető
alkotmánymódosításait!
Brüsszel, 2013. március 6.

"Az, hogy Thorbjorn Jagland, az Európa Tanács
főtitkára a magyar Alaptörvény negyedik módosításáról
tartott szavazás elhalasztását kérte, határozott
figyelmeztetés
a
magyar
kormány
számára.
Figyelmeztetés, hogy az Orbán-kormány közel áll ahhoz,
hogy még messzebb kormányozza Magyarországot
Európától, hogy még súlyosabban megsértse a magyar
állampolgárok jogait." - mondta Tabajdi Csaba és Göncz
Kinga szocialista EP-képviselő ma Brüsszelben, reagálva
a főtitkár ma kiadott nyilatkozatára.
Jagland közleményében azt írta, "aggályosnak tartja az
alkotmánymódosítás összeegyeztethetőségét a jogállamiság
elvével", ugyanis a Fidesz az alkotmány módosításával újra
be akarja vezetni azokat az intézkedéseket, amelyeket
korábban az Alkotmánybíróság megsemmisített. Jagland szerint ez azt a benyomást kelti,
hogy "a kormány az Alkotmánybíróság felülbírálására kívánja felhasználni kétharmados
parlamenti többségét, és ez veszélyeztetheti a fékek és ellensúlyok demokráciákon belüli
alapelvét".
"Máris megbukott a Fidesz az elmúlt hónapokban hangoztatott állítása, miszerint az Európa
Tanács szerint sincsen semmi baj a magyar jogállamisággal" - utalt Göncz Kinga arra, hogy
januárban a Fidesz a főtitkár egyik közleményét torzítva arról beszélt: nem merülnek fel
aggályok a médiaszabályozással és az igazságügyi reformmal kapcsolatosan. "Jagland
mostani közleményét már a Fidesz sem tudja eléggé félrefordítani. Remélem, hogy az az
Orbán-kormány, amely egy hónappal ezelőtt Thorbjorn Jaglandra hivatkozott, most ugyanúgy
elfogadja irányadónak az Európa Tanács véleményét és visszavonja ezeket a káros és minden
ízében diktatórikus módosításokat." - hangsúlyozta Tabajdi Csaba.

Az EU aggódva nézi a magyar helyzetet
Budapest, 2013. március 9.

„Európa aggódva nézi a magyarországi
fejleményeket, ahogy a Fidesz-kormány
eltorzítja a demokráciát, korlátozza a
szabadságjogokat és az igazságszolgáltatás
függetlenségét” – hangsúlyozta dr.
Gurmai Zita európai parlamenti képviselő
pénteken, Budapesten, az Európai
Szocialisták Pártja (ESZP) aktivistáinak
nemzetközi fórumán.
Megnyitóbeszédében a szocialista politikus
kiemelte: az európai szociáldemokrata
pártcsalád nem véletlenül választotta Budapestet a háromnapos rendezvény helyszínéül.
„Találkozónk helye és ideje jelentőséggel bír. Európai barátaink aggódnak az országért, és
jelenlétükkel is nyilvánvalóvá teszik, hogy támogatják a demokratikus értékek védelmét célzó
törekvéseket” – mondta Gurmai Zita.
Az EP-képviselő kijelentette, hogy az Európai Unió olyan közösség, amely a tagállamok által
közösen vallott értékek köré szerveződött. „Mindannyian tudjuk, hogy a demokrácia,
szabadság és egyenlőség képezik ezen értékek alapját. Ebbe nem fér bele, hogy bármilyen
kormány eltorzítsa a demokráciát, korlátozza a választójogot, a sajtószabadságot, az
igazságszolgáltatás függetlenségét, megszüntesse a hatalmi ágak egyensúlyát. Márpedig ma
Magyarországon ez történik” – jelentette ki Gurmai Zita.
Beszédében az EP-képviselő a hazai gazdasági és társadalmi helyzetre utalva elmondta:
„Magyarországon ma sokak számára úgy tűnik, nincs kiút. Nehezedik a munkához jutás,
csökkennek a tanulási-képzési lehetőségek és a szociális ellátórendszer sem működik
megfelelően. Egy társadalom, egy ország állapotát jól érzékelteti a szegénység, azon belül is a
gyermekszegénység kérdése. Magyarországon soha nem látott méreteket ölt a szegénység,
azon belül is a nők szegénysége, ami magával hozza a gyermekszegénységet is. 2000-hez
képest jelentősen nőttek a jövedelmi különbségek, a szegények aránya 9-ről 14%-ra nőtt. A
kormány intézkedéseinek „köszönhetően” a lakosság 93%-a kevesebb jövedelemből él, mint
előtte” – ismertette Gurmai Zita.
„A demokráciának győzedelmeskednie kell az élet minden területén, képessé téve ezáltal a
polgárokat dönteni” – idézett az EP-képviselő beszéde végén az ESZP Alapértékeinek
Nyilatkozatából, hozzátéve: „Ez az európai demokrácia progresszív modellje, amelyet mi
képviselünk, amelyet mi fogunk megvalósítani uniós szinten akkor, amikor megnyerjük a
következő európai választást. És ezt fogja megvalósítani a Magyar Szocialista Párt is, amikor
megnyerjük a következő magyar választást.”

Az EU jövője, EU-intézmények
Befektetés nélkül ne várjuk a növekedést
Budapest, 2013. március 8.
„Az
európai
intézményeknek
és
a
tagállamoknak a stabilitást és a növekedést
egyszerre kell a középpontba állítaniuk a
következő időszakban, mert a magánszektor
képtelen a növekedés nélkül működni” –
fogalmazott az Európai Szocialista Párt (PES)
aktivistáinak tartott budapesti fórumon
Herczog Edit EP-képviselő, a szocialista
frakció alelnöke. A 32 baloldali pártot
számláló
európai
párt
háromnapos
nemzetközi aktivista fórum alkalmával a
képviselő az európai baloldal által kialakított
új gazdaságpolitikáról tartott előadást.
Herczog szerint öt lényeges lépést kell a következő gazdasági tervezési időszakban a figyelem
középpontjába állítani. Az államadósság szintjét alacsonyan kell tartani, a költségvetési hiányt
csökkenteni kell, de a GDP növekedés kockáztatása nélkül. Az európai pénzügyi modellt
folyamatosan építeni és szabályozni kell, végül növelni kell a központi beruházások értékét,
illetve célirányossá kell tenni a gazdasági növekedést.
Az előadásában a képviselő hangsúlyozta, hogy a félreértelmezett és túlbuzgó megszorítási
politika nemcsak a GDP visszaesésért, de a gazdasági mellett szociális krízissel is fenyegető
tartós munkanélküliségi hullámért is felelős. Herczog szerint a kormányoknak – így az eddig
nem túl fényesen teljesítő magyar kormánynak is – növekedés és stabilitás között
egyensúlyozva meg kell találniuk az egyensúlyt a rövidtávú érdekek és a hosszú távú célok
között. Eddig sajnos Európa szerte az a jellemző, hogy a kormányok befektetés nélkül
próbálják meg átvészelni a válságot, ez azonban hibás politika. „A közszféra célirányos
beruházások formájában történő, hosszú távú költekezése a költségvetési egyensúly
veszélyeztetése nélkül járulhat hozzá a növekedéshez és a munkahelyek számának
bővüléséhez. Ehhez a kormányoknak a rendelkezésre álló uniós forrásokat is az eddigieknél
hatékonyabban kell elkölteniük” – állítja Herczog.

Elzárkózás helyett az európai közösséggel való együttműködést kell
választani
Miskolc, 2013. március 15.
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
ünnepének előestéjén fáklyás felvonulást rendezett
a Magyar Szocialista Párt Miskolcon. A
„Magyarország nem fél!” elnevezésű rendezvényen
dr. Gurmai Zita európai parlamenti képviselő is
részt vett. Az Erzsébet téri Kossuth-szobortól
induló, és Deák Ferenc valamint Szemere Bertalan
emlékműveit érintő felvonulás egy-egy állomásán
az MSZP politikusai szólaltak fel.
Záróbeszédében Gurmai Zita elmondta: „1848
időtálló tanulsága, hogy nemzeti és nemzetek közötti
összefogásra van szükség, mert csak közös
erőfeszítések árán, az európai országokkal karöltve
tudjuk biztosítani Magyarország és a magyar nemzet
fejlődését és gyarapodását.”
Az EP-képviselő szerint az Európai Unió tagjaként ma az ország legfontosabb feladata, hogy
a legfejlettebb országok közösségéhez tartozva minél előbb felzárkózzunk ezekhez az
országokhoz. „Arról, hogy miként történjen a felzárkózás, – hogyan segítsünk a lemaradókon,
kell-e valakiket előnyben részesíteni – különböző véleményeket lehet megfogalmazni. De, az
eltérő, nemegyszer ellentétes érdekű és véleményű csoportok és személyek vitájából csak az
összefogás jelenthet a kiutat, mert ellenkező esetben nem leszünk képesek felzárkózni, az
emberek többsége pedig véglegesen lemarad” – mondta a képviselő.
„Magyarország előrehaladását csak az európai partnereink haladási útján járva lehet
biztosítani, és ebben a folyamatban vigyázni kell a lemaradókra, azért, hogy valamennyi
honfitársunknak egyenlő esélye legyen a boldogulásra. Ehhez az elzárkózás helyett az
együttműködést kell választani. Európa nagy közösségét” – zárta beszédét Gurmai Zita.

Újraosztják az Európai Parlamenti képviselői helyeket
Strasbourg, 2013. március 13.

„Egyetlen tagállam sem veszíthet el egynél több helyet a 2014-es európai választásokat
követően megalakuló Európai Parlamentben” – hangsúlyozta dr. Gurmai Zita európai
parlamenti képviselő Strasbourgban.
Az Európai Parlament létszámát a lisszaboni szerződés 751 főben határozta meg, így –
Horvátország csatlakozása miatt – a jelenlegi tagállamok képviselői helyeinek számát

tizenöttel kell csökkenteni. Az uniós szerződések előírásaiból következően, ebből hármat a
Németországnak fenntartott mandátumokból fognak elvenni. Így ők 2014 után a 96 képviselőt
küldhetnek az EP-be. (A lisszaboni szerződés 6 és 96 fő között határozza meg az egyes
tagállamok képviselői helyeinek számát, azonban Németország a jelenlegi törvényhozási
időszak végéig megtarthatta korábbi 99
mandátumát.) A tagállamokat érő
veszteségek minimalizálása érdekében az
EP által ma elfogadott jelentés 12
tagállam esetében 1 fős csökkentésre tesz
javaslatot.
„Pragmatikus döntést hoztunk, amelyet a
következő választásig hátralévő rövid idő
ellenére is meg lehet valósítani. Ennél
drasztikusabb megoldásokat csak további
alkotmányos reformokkal együtt lehetne
véghezvinni” – hangsúlyozta Gurmai Zita.
A fentiek Magyarországot is érintik.
Hazánk képviselői helyeinek száma 22-ről
21-re csökkenne. „Bár nyilvánvalóan egyik tagállam sem örül egy mandátum elvesztésének,
Magyarország számára ez a lehető legjobb megoldás, amely elkerülhetetlen volt a lisszaboni
szerződés és a horvát EU-csatlakozás miatt. Bízom benne, hogy a jelentést a Tanács is
jóváhagyja majd” – fogalmazott Gurmai Zita.
A jelentésben az EP arra is javaslatot tett, hogy az uniós szerződések következő módosítása
során vizsgálják felül a tanácsi szavazási rendszert, valamint, hogy 2015 végéig átlátható és
tartós eljárást dolgozzanak ki a képviselői helyek tagállamok közötti elosztására. A bizottság
elképzelései szerint, a jövőben minden európai választás előtt újraosztanák a helyeket – a
tagállamok száma és a demográfiai trendek alapján.

Ha összefogunk, otthon lehetünk Európában!
Beregszász, 2013. március 15.
„Március 15. üzenetétől ma is sokan félnek:
félnek, mert az a szabadságról, a
demokráciáról, a jogállamiságról szól. Most
ismét szükség van arra, hogy higgyünk a 12
pont üzenetében, de azt a ma eszközeivel, a
mai magyarok szellemében alkalmazzuk.
Ma nem kardcsörtetésre van szükségünk,
hanem
közös
építkezésre.
Nem
szabadságharcra,
hanem
európai
együttműködésre” – mondta dr. Gurmai

Zita európai parlamenti képviselő Beregszászon, ahol részt vett a helyi ünnepi
megemlékezésen.
A beregszászi önkormányzat és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség megemlékezésén
Gurmai Zita felidézte a város 1848/49-es forradalomban és szabadságharcban játszott
kiemelkedő szerepét és a beregszászi honvédek hősies helytállását.
„Beregszász abban is példát mutatott, amikor a szabadságharc leverése után is kiállt a
köztársasági értékekért. Hiába fosztották meg városi rangjától, hiába folytattak kíméletlen
megtorlást, halálra vagy száműzetésre, bujdosásra ítélve az itteni férfiakat, és egyedüllétre,
támasz nélküliségre kárhoztatva a beregszászi nőket, ez a város ekkor is, a legnehezebb
időszakban is hű maradt azokhoz az értékekhez, amelyeket képviselt. Ebben áll Beregszász
igazi március 15-i üzenete!” – fogalmazott az EP-képviselő.
Beszédében Gurmai Zita párhuzamot vont az 165 évvel ezelőtti események és napjaink
fejleményei között, kiemelve, hogy összefogásra van szükség a békés fejlődés feltételeinek
megteremtése érdekében. „Ebben az európai együttműködésben szeretnénk mi, magyar
szocialisták kezet nyújtani minden kárpátaljai magyarnak. Ez az Európa, ez a kézfogás lehet a
záloga annak, hogy érvényesüljenek március 15. céljai. Ma a határ mindkét oldalán nehéz a
dolguk azoknak, akik március 15. értékeiért akarnak kiállni. De ha mi, magyarok
összefogunk, otthon lehetünk Európában!” – zárta felszólalását a képviselő.

Ipar, kutatás, innováció

A magyar fúziós energia kutatás a világ élvonalában
Brüsszel, 2013. március 6.
A nemzetközi projektekben dolgozó
magyar fizikusok kutatásainak magas
hozzáadott értékére hívta fel a figyelmet
Herczog Edit az európai kísérleti fúziós
reaktornak (JET - Joint European Torus)
otthont adó brit Cullham Fúziós Energia
Központban tett látogatása során.
Az Európai Parlament Ipari-, kutatási- és
energiaügyi bizottságában az európai fúziós
programokért felelős magyar EP képviselő
munkalátogatáson tekintette meg az uniós
koordinációval
létrejött
JET-et,
az
energiaellátás kihívásaira választ adó európai
fúziós energiához vezető első lépcsőt. A JET a brit Cullham Központban működő tudományos
reaktor, amely energiát nem termel, ellenben párhuzamosan 40 EURATOM tagszervezet 350

tudósának szolgál nélkülözhetetlen kutatóhelyül. A kísérleteknek és méréseknek otthont adó
JET, amelynek büdzséje az európai atomkutatásra szánt összeg felét teszi ki, az első lépés a
ténylegesen áramot termelő, az Unióban magas prioritást élvező fúziós reaktor, az ITER felé
vezető úton.
Herczog a látogatás során arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország is részt vesz a JET
berendezésen folyó fúziós kutatásokban. A képviselő szerint a közel 70 tagot számláló hazai
fúziós közösség nemcsak tudományos, de gazdasági értelemben is értékteremtő, hiszen az
elmúlt években az európai és ázsiai nagyberendezések sorra növelik beszállítói
megrendeléseiket a magyar laborok, döntően a KFKI irányába.
A jelenlegi berendezésekben való erős részvétel mellett a magyar közösség elismertségét
jelzi, hogy az eddig eldöntött kutatási pályázatokban számarányban a 8., összegben pedig az
5. ország vagyunk, ami számos nagy ország teljesítményét megelőzi. Herczog szerint az
egyetlen problémát az jelentheti, hogy az évente legalább 1 millió euró körüli támogatási
összeget jelentő pályázatok hazai önrész forrása jelenleg kétséges.
A magyar tudósok észrevételeit tolmácsolva Herczog hozzátette, hogy a politika a legtöbbet
azzal segíthet, ha a 2014-ben induló Horizont 2020 tudományos keretprogram során az
atomkutatások ma még komplikált szervezeti struktúráját egyszerűsíti, javítja az európai
szintű integrációt, növeli a mobilitást, valamint az EU-s és nemzeti források koordinált
felhasználását az eddigieknél jobban elősegíti.

Ne dobjuk ki az ablakon az atomenergiát, inkább tegyük biztonságosabbá
Strasbourg, 2013. március 12.
„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” – fogalmaz Herczog Edit
az EP plenáris ülésén benyújtott írásbeli
hozzászólásában.
Az Európai Unión belüli atomerőművek stressztesztjeiról szóló vitában a képviselő arra hívta
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” –
figyelmeztet Herczog.

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” – zárta hozzászólását a képviselő.

Foglalkoztatás, szociális jogok

Garancia az ifjúságnak: négy hónapon belül állás vagy továbbtanulás
Brüsszel, 2013. február 28.

"Az európai szocialisták nagy sikere, hogy a
tagállamok szociális
és foglalkoztatási
miniszterei ma Brüsszelben jóváhagyták az
ifjúsági garanciaprogramot, a baloldal által
régóta sürgetett támogatási rendszert a
fiatalok munkanélküliségének a leküzdésére.
A program célja, hogy minden 25 év alatti
fiatal képzésben részesüljön, illetve munkavagy gyakornoki lehetőséget kapjon az iskola
elvégzését, vagy a munkahelyének elvesztését
követő négy hónapon belül" - fejtette ki
Göncz Kinga szocialista EP-képviselő a
tanácsi döntést követően.
"Az európai és a magyar szocialisták, köztük az Európai Parlament szocialista frakciójának
tagjai, csaknem másfél évig kampányoltak annak érdekében, hogy európai szinten is
megvalósuljon a néhány tagállamban már bevált ifjúsági garanciarendszer. Örülök, hogy a
kezdeményezésünk a tagállami kormányok egyetértésével találkozott, és a szociális
miniszterek ma jóváhagyták a jogszabályt" - hangsúlyozta Göncz Kinga.
A szocialista EP-képviselő hozzátette: "Nem engedhetjük meg, hogy több mint 7 millió fiatal
tanulási lehetőség és állás nélkül tengődjön Európában. Nem nézhetjük tétlenül, hogy
tehetséges és szorgalmas fiatalok tömegesen hagyják el Magyarországot, mert kilátástalan a
helyzetük: nincs állásuk, a képzés költségeit pedig nem tudják fizetni. Az Ausztriában és
Finnországban már sikerrel alkalmazott ifjúsági garancia biztosítja, hogy négy hónapnál

tovább egyetlen 25 év alatti európai se maradjon képzés vagy munka nélkül. Ehhez a
programhoz 6 milliárd euróval járul hozzá az Európai Unió a 2014-ben kezdődő hétéves
költségvetéséből. Ez biztató kezdet, de mi, szocialisták azt szeretnénk, ha az összeg 10
milliárdra emelkedne, hogy minden fiatal részesülhessen belőle. Ugyancsak fontosnak tartjuk,
hogy a garanciát a lehető leghamarabb bevezessék a tagállamok."
Göncz Kinga méltatta Andor László foglalkoztatási és szociális ügyekért felelős biztos
szerepét az ifjúsági garanciaprogram uniós szintű elfogadtatásában. A képviselő kifejtette:
most a tagállami kormányokon a sor, hogy saját forrásaikkal is hozzájáruljanak több és jobb
munkahely létrehozásához, a mindenki számára hozzáférhető oktatás és képzés
megteremtéséhez a fiatalok számára.

Tabajdi: Rezsicsökkentő szemfényvesztők
Vezessük be a közüzemi szolgáltatási minimumot!
A panellakók a hosszútávú megoldásokban érdekeltek

Strasbourg, 2013. március 12.

"Mi Európában, így hazámban is
elsősorban
az
energiatakarékos
megoldásokat támogatjuk, többek között a
családi házak külső hőszigetelését és a
lakóházak energetikai korszerűsítését. Az
energiahatékony beruházásokkal hosszabb
távon és érdemben csökkenthetjük az
európai, így a magyar háztartások
rezsiszámláit. A magyar kormány tíz
százalékos
rezsicsökkentése
szemfényvesztő osztogatás, de azért
érdemel támogatást, mert legalább
átmenetileg segít valamit az állampolgárok
egy részének: azoknak, akiknek még van miből egyáltalán kifizetni a rezsijüket.
Kérdéses, hogy a leginkább rászorulóknak, a szegényeknek jelent-e bármiféle
könnyebbséget? Jó lenne, de biztosan nem jelent tartós megoldást. A rövidtávú
intézkedések helyett, olyan befektetések kellenek, amelyek alacsonyan tartják a
rezsiszámlákat, garantálják az energiaellátás biztonságát. Ilyenek többek között a
panelházak és más épületek szigetelése, valamint a megújuló energiaforrások
fejlesztése." - húzta alá Tabajdi Csaba, a Környezetvédelmi Bizottság tagja írásbeli
hozzászólásában "Az energiagazdag jövő" kapcsán rendezett európai parlamenti
vitában Strasbourgban.

"Európa szerte lépéseket tesznek az általános közüzemi szolgáltatási minimum bevezetése
érdekében. Erre Magyarországon is égető szükség lenne, mert ezzel minden esetben
biztosíthatnánk a szükséges áram- és gáz-mennyiséget az állampolgároknak. Így elkerülhető
lenne az, hogy az alacsony jövedelmű fogyasztók villanyóráját lekapcsolják és kiszolgáltatott
helyzetbe kerüljenek. Különösen fontos ezért, hogy az Európai Parlament kiemelt figyelmet
fordít az energiaárak társadalmi hatásaira, a sérülékeny háztartások problémáira." hangsúlyozta a szocialista politikus.
A magyar EP-képviselő hozzátette: "Az előző szocialista kormányok által indított
panelprogram keretében több mint 260.000 panellakás energiatakarékos felújítását végezték el
Magyarországon. A komplex energetikai felújítást uniós felzárkóztatási forrásokból, és
állami, vagy önkormányzati támogatásból, illetve a lakók önrészérből finanszírozták.
Érthetetlen, hogy a jelenlegi magyar kormány miért számolta fel a korábban sikeres
panelprogramot. Ezzel sajnálatos módon megfosztott több százezer családot, hogy lakásuk
felújításával akár 45-60%-ot spóroljanak a havi rezsiköltségükön. Ez lenne a tartós
megoldás!"

A gyűlöletkeltés ellen a növekedés ösztönzésével és a társadalmi
igazságosság megerősítésével lehet küzdeni
Strasbourg, 2013. március 12.

„Az Európai Uniónak és a tagállamok
kormányainak minden erőfeszítést meg
kell tenniük a válságból való kilábalásért
és a gazdasági növekedés beindításáért,
mert a jelenlegi gazdasági helyzet
kedvező táptalajt biztosít a gyűlöletkeltő
nézetek terjedésének” – hangsúlyozta dr.
Gurmai Zita európai parlamenti
képviselő kedden, Strasbourgban.
Az Európai Parlament kedd délelőtti
plenáris ülésén a rasszizmus és az
idegengyűlölet elleni küzdelem megerősítéséről tartottak vitát a képviselők.
„Európának szembe kell néznie a szélsőséges, gyűlöletkeltő pártok fenyegetésével amelyek a
gazdasági helyzet miatti elkeseredést meglovagolva, szítják a társadalmi feszültségeket. Ezzel
párhuzamosan, még a mérsékeltebb konzervatív pártok is egyre gyakrabban nyúlnak a
nacionalista-populista politika eszközeihez, ezzel tovább legitimálva a szélsőséges nézeteket.
Ez nagyon veszélyes folyamat, s nem nézhetjük ölbe tett kézzel” – mondta az EP-képviselő.
„Minden olyan esetben, amikor egy tagállami politikus bármilyen kisebbséget bűnbaknak
kiált ki, az Európai Unió mind az ötszázmillió polgárának kárt okoz vele” – hangsúlyozta

Gurmai Zita, hozzátéve, hogy aki az Európai Unió valamely polgárát megtámadja, az
valamennyiünk ellen követ el támadást.
Gurmai Zita emlékeztetett rá, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartája már több mint három
éve életbe lépett, s az abban foglalt célokat és értékeket az uniós intézményeknek és a
tagállamoknak egyaránt tiszteletben kell tartaniuk. „Ehhez a legtöbbet a gyűlölködés
gyökereinek felszámolásával, a társadalmi igazságosság és a demokrácia megerősítésével
tehetünk” – zárta hozzászólását az EP-képviselő.

Tabajdi: A Fidesz az alkotmányba emelte a szegényellenességet
Fél szívvel nem lehet küzdeni a rasszizmus, a kirekesztés ellen!

Strasbourg, 2013. március 12.

Egy
valódi
demokráciában
nem
létezik
nemzetpolitika
a
társadalmi
szolidaritás
programja nélkül. Európában rohamosan terjed a
diszkrimináció
egy
új
formája,
a
szegényellenesség. Erre a jelenségre hívta fel a
figyelmet Tabajdi Csaba, az MSZP EPdelegációjának vezetője ma Strasbourgban a
szélsőségek és az idegengyűlölet erősödéséről
rendezett európai parlamenti vitában. "A
szegényekkel szembeni fellépésre láthatunk példát
a magyarországi alkotmány módosítása kapcsán
is, amikor a hajléktalanokat, mint szegény
embereket megpróbálják az alkotmány szintjén
kriminalizálni." - hangsúlyozta a magyar
szocialista politikus.
A rasszizmus és az idegengyűlölet terjedése, a szélsőségek megerősödése,a gyűlöletkeltés
bármilyen formája ellen közösségi szintű fellépésre van szükség. "Kérem Viviane Reding
asszonyt, a Bizottság alelnökét, hogy korábbi javaslatának megfelelően mielőbb jöjjön létre az
Európai Unióban egy igazságügyi ellenőrző, monitoring mechanizmus, egy "igazságügyi
szemeszter" az európai demokráciák állapotának vizsgálatára." - mondta a szocialista
delegációvezető.
Tabajdi hozzátette: rendkívül fontos, hogy mit tesznek az európai kormányok a
gyűlöletbeszéd visszaszorítása érdekében. "Biztosítanunk kell, hogy a tagállamokban
mindenkor tartsák be az európai alapértékeket. Egyszerre kell újjáépítenünk a jobboldal
megszorításai által lebontott szociális párbeszédet, és kidolgoznunk új, a társadalom
szemében hiteles válaszokat az egzisztenciájukban elbizonytalanodott bérből és fizetésből
élők foglalkoztatási gondjaira. Aki csak fél szívvel lép fel a kirekesztéssel szemben, az

valójában hozzájárul a szélsőséges eszmék megerősödéséhez. " - zárta felszólalását a magyar
szocialisták brüsszeli vezetője.

A megszorítások veszélyeztetik a fogyatékos emberek jogait
Strasbourg, 2013. március 13.

"Kérem az Európai Bizottságot, küldjön
egyértelmű jelzést a tagállamok felé, hogy
a fogyatékos személyek ellátását szolgáló
költségvetés
csökkentése
súlyosan
veszélyezteti jogaik érvényesítését" hangsúlyozta Göncz Kinga szocialista EPképviselő abban a kedd késő este
megtartott vitában, amelyben arról volt
szó, hogy a megszorítások milyen hatást
gyakorolnak a fogyatékos emberek
életkörülményeire.
"Sokszor szóvá tettük, hogy a gazdasági válság következményeit elsősorban a
legsérülékenyebb társadalmi csoportok viselik. Hiába mondja ki az EU Alapjogi Chartája,
hogy az Unió elismeri és tiszteletben tartja a fogyatékossággal élő személyek jogait, hiába
teszi világossá az Európai Parlament jelentése, hogy az Európai Unió 2020-ig tartó
stratégiájának foglalkoztatási céljai nem érhetők el a fogyatékossággal élők bevonása nélkül,
sok tagállamban mégis azok a szolgáltatások esnek a megszorítások áldozatául, amelyek a
fogyatékos emberek rehabilitációját, képzését, munkaerő piaci belépését segítették" - fejtette
ki Göncz Kinga.
A képviselő hozzátette: "A kormányok csökkentik a nekik járó támogatásokat.
Magyarországon például a rokkantsági nyugdíjat célzó felülvizsgálat során visszamenőleges
hatályú jogalkalmazással a rokkantak 50 százalékát tették ki a rendszerből. Mivel nincsenek
munkahelyek, ők nagyrészt ellátás nélkül maradnak".
"Kérem az Európai Bizottságot, küldjön egyértelmű jelzést a tagállamok felé, hogy a
fogyatékos személyek ellátását szolgáló költségvetés csökkentése súlyosan veszélyezteti
jogaik érvényesítését, súlyosan diszkriminatív helyzetet teremtenek. Olyan stratégiákra van
szükség európai és nemzeti szinten egyaránt, amelyek ezeket a következményeket kivédik és
visszafordítják" - hangoztatta hozzászólásában Göncz Kinga.

Kisebbségi és emberi jogok

Méltó büntetést a gyűlöletcselekmények elkövetőinek
Strasbourg, 2013. március 12.

"Megbízható adatok és statisztikák
kellenek
a
gyűlöletből
fakadó
bűncselekményekről,
hogy
megfelelő
jogalkotással
és
stratégiával
megelőzhessük, büntethetővé tehessük
azokat. A tagállamok felelőssége, hogy a
rendőrség
és
az
igazságszolgáltatás
következetesen feltárja és megbüntesse
ezeknek
a
bűncselekményeknek
az
elkövetőit" - fejtette ki Göncz Kinga
szocialista EP-képviselő a rasszizmus és az
idegengyűlölet
elleni
küzdelem
megerősítéséről tartott kedd délelőtti
vitában.
“A cigányság jelentős része nem alkalmas az együttélésre. A cigányság ezen része állat, és
állatként viselkedik.” Ezt nem egy radikális szervezet képviselője, hanem egy magát
középjobbnak nevező párt tagja írta le Magyarországon. "Készek vagyunk kinyitni a
gázkamrákat” - nyilatkozta a görög Arany Hajnal párt parlamenti képviselőjelöltje,
bemutatva, hogyan kezelnék az illegális bevándorlás problémáját - kezdte felszólalását Göncz
Kinga.
"Romák, zsidók, muzulmánok, melegek, feketék, fogyatékossággal élők - a gyűlöletből
fakadó bűncselekmények leggyakoribb áldozatai. De a szélsőséges eszmék mindannyiunkat
fenyegetnek. Az uszító, kirekesztő retorika ma már a közbeszéd része. A krízis következtében
nőtt a populizmus, a szélsőségesség is" - hangsúlyozta a szocialista képviselő.
"Nincsenek megbízható adataink arról, hogy hányan áldozatai a szóbeli és a fizikai
erőszaknak az Európai Unióban. A megalázottak, bántalmazottak nem jelentik a
hatóságoknak a gyűlölet megnyilvánulásait. Adatok, statisztikák kellenek a
gyűlöletcselekményekről, hogy megfelelő jogalkotással és stratégiával megelőzhessük,
büntethetővé tehessük azokat, s hogy az áldozatoknak megfelelő védelmet nyújthassunk".
"A tagállamok felelőssége, hogy a rendőrség és az igazságszolgáltatás következetesen feltárja
és megbüntesse ezeknek a bűncselekményeknek az elkövetőit. Régi és sürgősen pótlandó
adóssága a kormányközi Tanácsnak a horizontális antidiszkriminációs direktíva" - fejezte be
felszólalását Göncz Kinga, aki a rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelem
megerősítéséről szóló parlamenti állásfoglalás egyik előterjesztője volt.

A bevándorlás hasznos az EU-nak
Strasbourg, 2013. március 13.

A bevándorlás gazdasági, társadalmi és
kulturális értelemben is gazdagítja az
Európai Uniót - fejtette ki Göncz Kinga
a migránsok integrációjáról szóló kedd
esti vitában. A szocialista EP-képviselő
hozzátette: a harmadik országokból
érkezettek sikeres beilleszkedéséhez
valamennyi érintett együttműködése
szükséges.
Sok tagállam nem tesz megfelelő erőfeszítéseket a bevándorlók integrációjának elősegítéséért.
A beilleszkedésüket támogató európai integrációs alapot sem sikerült teljesen felhasználni fejtette ki a szocialista képviselő a migránsok integrációjáról szóló kedd esti vitában.
Göncz Kinga hangsúlyozta: A bevándorlókat sokan biztonsági kockázatnak tekintik. A
gazdasági válság növeli a bizonytalanságot és táplálja a félelmet. Ennek következtében terjed
az idegengyűlölet, a bevándorló ellenes hangulat.
A harmadik országból érkezettek beilleszkedésének elősegítése kétirányú folyamat: az uniós
és unión kívüli országok együttműködését feltételezi. A sikeres integráció csak úgy
lehetséges, ha minden szinten, minden érintett bevonásával valósítjuk meg. A bevándorlás,
ahogy a múltban, úgy a jövőben is segíteni fogja az Európai Unió céljainak megvalósulását. A
migránsok integrációja nem csak gazdasági hasznot hoz, de társadalmi és kulturális
értelemben is kedvezően hat a társadalmainkra.

Külpolitika

Tabajdi: a demokráciából, a jogállamiságból sehol nem engedhetünk!
Az EU érdeke, hogy ne taszítsa el magától Ukrajnát

Strasbourg, 2013. március 14.

Határozott, de óvatos fellépésre szólította fel
Tabajdi Csaba, az MSZP EP-delegációjának
vezetője az Európai Bizottságot az ukrán
kormánnyal szemben. A szocialista politikus
az Európai Parlament strasbourgi plenáris
ülésén,
Stefan
Füle
bővítési
biztos
részvételével tartott vitán beszélt az Unió
keleti
szomszédunkkal
kapcsolatos
feladatairól. Tabajdi, párhuzamot vonva az
ukrán és a magyar események között,
hangsúlyozta:
"alapvető
értékeink
érvényesítése mellett Ukrajnát az Európai
Unióhoz közelítenünk kell, nem pedig
távolítanunk. Az Európai Uniónak ezért határozottan, következetesen, de óvatosan kell
viszonyulnia Ukrajnához, nehogy az ukrán kormány ellenkezése miatt az EU elveszítse
Ukrajnát."
"Az Európai Unió Ukrajna számára többször egyértelművé tette, hogy addig, amíg az ukrán
kormány nem garantálja a demokrácia szabályainak érvényesülését, nem várhatja el az
Európai Uniótól a szabadkereskedelmi megállapodás aláírását." - mondta Tabajdi,
megerősítve, hogy az EU sem határain belül, sem azokon kívül nem engedhet, ha a
demokrácia, a jogállamiság követelményeiről van szó.
Tabajdi szerint ugyanakkor az EU gazdasági területen irreális elvárásokat támaszt Ukrajnával
szemben, amelyek nem képezhetik a szabadkereskedelmi megállapodás feltételeit. "Nem
várhatjuk el a szabadkereskedelmi tárgyalások keretein belül Ukrajnától, hogy a korábbi
szovjet típusú gazdaságát egy csapásra olyan feltételekhez igazítsa, amelyeket az EU a
tagjelölt országoktól vár el." - hangsúlyozta a szocialista delegációvezető.

Tabajdi: Határozottság és nyitottság jellemezze kapcsolatainkat Kínával!
Stratégiai együttműködés csak kölcsönösségre épülhet

Strasbourg, 2013. március 14.

Szigorú, de kiegyensúlyozott és nyitott fellépésre
szólította fel Tabajdi Csaba, az MSZP EPdelegációjának vezetője az Európai Uniót Kína
viszonylatában. A szocialista politikus, az EP EUKína delegációjának tagja az Európai Parlament
strasbourgi plenáris ülésén, az EU-Kína
kapcsolatokról szóló Belder-jelentés vitájában
beszélt arról, hogy míg Európának határozottan
képviselnie kell az emberi jogokat és az európai
vállalatok érdekeit Kínával szemben, érdemes
előrelépni
az
együttműködésre
alkalmas
területeken.
"Bármennyire fontos stratégiai partner is az Európai Unió számára Kína, mégsem hagyhatjuk
figyelmen kívül mindazt a jogsértést, ami Kínában megfigyelhető. Különösen aggasztó a
tibeti és az ujgur kisebbség jogainak a korlátozása, megsértése." - hangsúlyozta Tabajdi, aki
az EP Nemzeti Kisebbségügyi Intergroupját is vezeti társelnökként. Hozzátette: a politikai
ellenzék jogainak megsértése és a kereskedelem terén is lépéseket kellene tenni, hiszen
Kínában diszkriminálják az európai uniós cégeket.
"Az Unió részéről azonban azt is végig kellene gondolnunk, hogy mi legyen a viszonyunk
azokhoz a kínai cégekhez, amelyek Európában szeretnének befektetni." - figyelmeztetett a
magyar szocialista delegációvezető. "Azt hiszem, hogy az Európai Uniónak is nyitottabbnak
kellene lenni ezen cégek irányába, hiszen szükség van a befektetésre, új munkahelyek
teremtésére Európában. Különösen igaz ez az élenjáró technológiák, a telekommunikáció és
az informatika terén." - húzta alá Tabajdi Csaba.

Mezőgazdaság

Tabajdi: egyes növényvédőszerek betiltását alaposan meg kell fontolni
A méhpusztulás Európa élelmiszerellátását veszélyezteti
Brüsszel, 2013. február 26.

"Vannak, akik a méhcsaládok pusztulását a
növényvédőszerek káros hatására szűkítik le.
Nagy
vita
van
az
Európai
Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentésével
kapcsolatban, miszerint a neonikotinoid
tartalmú növényvédőszerek nem megfelelő,
illetve
túlzott
használata
szoros
összefüggésben
van
a
méhcsaládok
pusztulásával. Számos tudományos kutató
szerint
sok
esetben
azonban
a
növényvédőszerek helytelen használata okozza a méhcsaládok elhullását. Nem
megalapozott az Európai Bizottság tervezett döntése, amely betiltaná a neonikotionid
tartalmú növényvédőszerek használatát. Ezt a tagállamokra kell bízni. Magyarország
esetében ugyanis nincs probléma, mivel a technológia pontos betartása biztosítékot
jelent." - mondta Tabajdi Csaba, a méhegészségügyről és a méhészeti ágazat előtt álló
kihívásokról szóló jelentés szerzője az európai méhegészségügyről rendezett nemzetközi
konferencián az Európai Parlamentben.
"Magyarország számára a méhegészségügy javítása mellett fontos nemzeti szempont a
vetőmagtermesztés fenntartása. Európában hazánk harmadik, a világban tizedik helyen áll.
Ezt veszélyeztetné, ha az Európai Bizottság egységesen betiltaná a neonikotionidok
használatát a vetőmagvak előkészítésében. Más országok tanulmányozhatják a magyarországi
vetési gyakorlatot, mert az itt alkalmazott technológia és annak fegyelmezett betartása miatt
ilyen okból nincs méhpusztulás"- emelte ki előadásában Tabajdi Csaba, az EP Mezőgazdasági
Bizottságának tagja.
"Az európai élelmiszer termelés háromnegyede a méhek beporzásán áll vagy bukik. A
méhpusztulásokat többek között a különböző betegségek megjelenése, a megfelelő méhgyógyászati készítmények hiánya, a növényvédőszerek és azok használat módja a természetes
élőhelyek eltűnése, és a méhészek egy részének nem megfelelő szakmai felkészültsége
okozza. Elengedhetetlen a méhészek és a gazdák szorosabb együttműködése, mivel egymástól
függnek, az európai állampolgárok pedig tőlük. Az új Közös Agrárpolitika kizöldítése
kiemelten fontos a méhek táplálkozásának javítása szempontjából. A több növénykultúra
termesztése, az ökológiai jelentőségű területek fenntartása megakadályozhatják a
méhcsaládok eltűnését." - húzta alá a szocialista képviselő.

Tabajdi: a több zöldítés nem jelenthet kevesebb jövedelmet a gazdáknak!
A kiegyensúlyozott környezetbarát intézkedések a KAP reform kulcselemei
Brüsszel, 2013. március 5.

"Hogyan magyaráznánk meg a gazdáknak,
hogy
uniós
támogatásuk
csökken,
többletköltségekkel járó környezetvédelmi
követelményeket kell betartaniuk, és jelentős
termelőterületek kerülnek ki a művelés alól?"
- mutatott rá Tabajdi Csaba, aki az EP
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságát
képviselte a Földtulajdonosok Európai
Szervezete által több uniós tagállamban
megrendezésre kerülő konferenciasorozat
brüsszeli indító rendezvényén. A tanácskozást júniusban rendezik Magyarországon a
fokozottabb környezetvédelmi intézkedések kapcsán. "Az Európai Parlament jövő heti
plenáris ülésén dől el, hogy lesz-e valódi agrárreform az Unióban. Az EP ugyanis
rendkívül megosztott a környezetvédelmi követelmények fokozása, az úgynevezett
zöldítés kérdésében. Két szélsőség van: némelyek próbálják a környezetvédelmet minél
inkább a szőnyeg alá söpörni, mások viszont radikális követelésekkel lépnek fel. Olyan
kiegyensúlyozott környezetvédelmi intézkedéseket kell hoznunk a KAP reformja során,
amely egyszerre biztosítja a gazdák megfelelő jövedelmét, az európai agrártermelés
növelését, valamint környezetünk fokozottabb védelmét." - húzta alá a szocialista
politikus.
"A mostani agrárreform igazi tétje, hogy a 2015 utáni Közös Agrárpolitika tudja-e biztosítani
a gazdák tisztességes jövedelmét, megfelelően védi-e környezetünket és emellett nem
eredményezi-e a mezőgazdasági termelés csökkenését Európában. Az erőteljes zöldítés
elfogadhatóvá teszi az európai adófizetők számára, hogy az agrárium az uniós költségvetés
második legnagyobb tételét képezi. A társadalomnak el kell fogadnia, hogy a gazdák
mezőgazdasági tevékenysége nélkül nem őrizhetjük meg az európai környezetet. A termelők
erőfeszítéseit ezért meg kell fizetnünk. A gazdáknak a jövőben fokozottabb módon kell
elősegíteni a talajszennyezés csökkenését és a vízgazdálkodás hatékonyabbá tételét. Azonban
ehhez olyan kiegyensúlyozott szabályozás szükséges, amely nem csökkenti számottevően a
mezőgazdasági termelést, megfelelő jövedelmet biztosít, ezáltal nem hagy egyetlen gazdát
sem az út szélén." - fogalmazott a szocialista EP-képviselő.

Tabajdi: A Közös Agrárpolitika reformja előnyös a fiatal gazdák számára
Strasbourg, 2013. március 12.

"Közös európai érdek, hogy lehetőleg
valamennyi induló fiatal gazda külön
uniós támogatásban részesüljön. Ezért
kezdeményeztem, hogy a támogathatóság
területi határát egységesen 100 hektárban
állapítsuk meg, amelyet az EP támogatott.
Csak
így
teremthetünk
életképes
gazdaságokat, világszinten is versenyképes
európai mezőgazdaságot, amely a magyar
fiataloknak is vonzó alternatívát kínál. Az
viszont sajnálatos, hogy ez a támogatás a
már gazdálkodó fiatal termelőkre nem vonatkozik, csak a gazdálkodást a jövőben
elkezdőknek jelent esélyt." - húzta alá Tabajdi Csaba, a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Bizottság tagja a Közös Agrárpolitika reformja kapcsán rendezett
európai parlamenti vitán.
"A különböző ágazatok közti egyenlő bánásmódot szolgálja, hogy kezdeményezésemre az EP
javaslata lehetővé teszi a baromfi-, és sertéstenyésztés, valamint a tízezreknek munkát adó
dohánytermesztés támogatását. Az EP lehetővé tenné ily módon, hogy Magyarországon
évente akár több mint 50 milliárd forintot fordítsunk 2014-et követően a nehéz helyzetben
lévő ágazatokra. Lényeges eredmény, hogy javaslatomra a SAPS-ot, az egységes területalapú
támogatási rendszert alkalmazó tíz tagállam - köztük Magyarország - a korábbi nemzeti
kiegészítő támogatásokat beleszámíthatja az új támogatási jogosultságokba." - emelte ki a
szocialista politikus a 2014 utáni uniós agrárpolitikával kapcsolatban.
"Az új tagállamok gazdái még mindig kevesebb támogatást kapnak, mint nyugat-európai
társaik. 2020-ig lesz némi kiegyenlítődés, de nem elég. A magyar gazdák pozíciója a
területalapú támogatások terén már korábban is legjobb volt az új tagállamok közül, s a
jövőben az uniós átlag körül alakul. A hazai termelők az uniós agrárköltségvetés jelentős
lefaragása ellenére sem járnak rosszul, hiszen még így is lényegesen több támogatást kapnak,
mint régiós versenytársaik. " - tette hozzá a szocialista képviselő.

Nők jogai, esélyegyenlőség
A válság nem sújthatja duplán a nőket!
Az esélyegyenlőségi politika egyik legfontosabb célja a bérolló bezárása
Budapest, 2013. március 8.

„Az idei nemzetközi nőnap alkalmat ad
arra, hogy ismételten felhívjuk a
figyelmet a nemek közötti fizetésbeli
különbségekre. Az Európai Uniónak
ambiciózus esélyegyenlőségi politikát
kell megvalósítania azért, hogy ez a
bérollót bezáródjon” –jelentette ki dr.
Gurmai Zita európai parlamenti
képviselő, az Európai Szocialisták
Pártja (ESZP) Nőszervezetének elnöke.
Gurmai Zita elmondta: a következő
hónapok során, az európai szocialisták javaslatot tesznek konkrét intézkedésekre, amelyek
évente mintegy két százalékkal csökkentenék a nemek közötti bérkülönbségeket. Az EPképviselő emlékeztetett rá, hogy a férfiak és nők fizetése közötti bérolló mértéke Európában
jelenleg 16,2 százalék, amely azt jelenti, hogy a nőknek két hónappal tovább kell dolgozniuk
ahhoz, hogy megkapják a férfiak egy évi bérét.
Az ESZP elképzelései szerint, az intézkedések megvalósítását egy speciális számvevőszék
ellenőrizné a tagállamokban, és a 2014-ben felálló új Európai Bizottságban pedig egy
esélyegyenlőségi biztos garantálná, hogy a bérolló felszámolása a legmagasabb uniós
intézményi szinteken is kellő figyelmet kapjon. Mint az EP-képviselő megjegyezte, a
konzervatív politikusok a válságot általában ürügyként szokták felhasználni a kézzel fogható
intézkedések elmaradására. „Éppen ezért van szükség egy olyan, nemek közti
esélyegyenlőségért felelős európai biztosra, aki kellő elkötelezettséggel és hiteles vezetői
képességekkel rendelkezik ahhoz, hogy a nemek közti bérkülönbségeket a múlttá tegyük” –
fogalmazott Gurmai Zita.
Az EP-képviselő hozzátette: „a gazdasági és szociális válságnak komoly, nemeket érintő
vetülete is van. A válság közvetlen hatásai mellett, a nők helyzetét a konzervatívok
válságkezelő intézkedései is súlyosbították. Gondoljunk csak a közszférában végrehajtott
megszorításokra, amelyek leginkább a nőket érintették. A nők nem lehetnek duplán is
áldozatai a válságnak! Csak kézzel fogható intézkedések kidolgozásával és azok következetes
végrehajtásával biztosíthatjuk, hogy a válság ne hagyjon maga után sem nőt, sem férfit.”

Egyre leplezetlenebbül szorítja háttérbe a kormány vallási szempontokból a
nőket érő erőszak elleni küzdelmet
Budapest, 2013. március 9.

„Újra hátat fordított a magyar kormány a nyugat-európai
világnak, és mond fel – ideológiai okokból – egy hosszú
évekre
visszanyúló
együttműködést.
A
vallási
megfontolások ezúttal is erősebbnek bizonyultak a nők
elleni erőszakkal szembeni fellépésnél” – értékelte dr.
Gurmai Zita európai parlamenti képviselő az ENSZ egyik
most ülésező bizottságában képviselt magyar kormányzati
álláspontot.
New York-ban ezekben a napokban is zajlik az Egyesült
Nemzetek
Szervezete
nők
helyzetével
foglalkozó
bizottságának (CSW) 57. ülésszaka. Az Európai Unió
tagállamai ezen évek óta közösen tárgyalnak, együtt alakítják
ki álláspontjukat. Az idei ülésen azonban szokatlan dolog
történt: Magyarország felmondta ezt az együttműködést.
A magyar delegáció – többek között Lengyelországgal és Máltával együtt – elutasította azt, az
Európai Unió döntő többsége által támogatott javaslatot, amely a bizottság ülésének
záródokumentumában megerősítette volna a szexuális és reproduktív egészségügyi jogok
biztosítását. Ezen jogok biztosítása nemcsak a nők döntési szabadsága miatt fontos, de fontos
eszköz a nőket érő erőszak felszámolásában is.
Miközben Magyarország elfordult a nyugati világtól, a progresszív oldalhoz olyan országok
csatlakoztak, mint Törökország. Ma tehát ott tartunk, hogy egy tagjelölt ország
elkötelezettebb a nőket érő erőszak elleni küzdelemben, mint Magyarország, legalábbis annak
jobboldali kormánya.
Érdemes egy pillantást vetni arra, hogy milyen, vallási elvek szerint működő országok közé
vezeti Magyarországot a kormány. Lengyelországban például a közelmúltban tagadták meg
egy nőtől a terhesség megszakítását annak ellenére, hogy az orvosok is elismerték: a szülés
veszélyezteti az egészségét. Ennek a nőnek ma vakon kell nevelnie két gyermeket.
Írországban pedig néhány hónapja hagytak egy nőt meghalni, mert itt még akkor is tilos
terhesség-megszakítást végezni, ha az anya élete veszélyben forog. Máltán eközben egészen a
közelmúltig még válni sem lehetett.
Ne gondoljuk, hogy Magyarországon a már kivívott döntési szabadság nem kerülhet
veszélybe. A fenti példák ugyanis beillenek a magyarországi kormánypárt – vagy inkább
annak hátán a szélsőséges és gyűlölködő nézeteit az országra kényszerítő kisebb
„szövetségese” – világképébe, azonban a magyar társadalom döntő többsége egyértelműen
elutasítja azokat. A kormánypárt azonban egyre kevesebb erőt fordít arra, hogy ezeket a
törekvéseit palástolja.

Ideje, hogy bezárjuk a nemek közötti bérollót
Strasbourg, 2013. március 11.
„A nemi sztereotípiák visszaszorítása, az
esélyegyenlőségi szemlélet horizontális,
minden
szakterületre
kiterjedő
érvényesítése és a nők helyzetére kiemelt
figyelmet fordító, a növekedést és a
foglalkoztatottságot
ösztönző
válságkezelő intézkedések hozhatnak
előrelépést
a
nemek
közötti
esélyegyenlőség érvényesülésében az
Európai Unióban” – hangsúlyozta dr. Gurmai Zita európai parlamenti képviselő hétfőn
Strasbourgban.
Az Európai Parlament plenáris ülésén – a nemzetközi nőnaphoz kapcsolódóan – három, a
nemek közötti esélyegyenlőséget érintő jelentésről tartottak vitát, amelyen a gazdasági válság
következményeit, a közel-keleti helyzetet és az EU-ban tapasztalható nemi sztereotípiákat
vették számba.
Gurmai Zita emlékeztetett rá, hogy a válság a nőket aránytalanul súlyosabban érintette,
azonban kedvező irányú változás is megfigyelhető. „Úgy tűnik, egyre többen kezdik
megérteni, hogy a válságból való kilábalást előmozdítja, ha az esélyegyenlőségi szempontok
minden társadalom- és gazdaságpolitikai döntésben megjelennek. A szegénység azonban
továbbra is nőarcú. Az EU-ban átlagosan 16 százalékos mértékű bérollóval pedig még a
rendszeres jövedelemmel rendelkezőknek is szembesülniük kell” – hívta fel a figyelmet a
képviselő, hozzátéve, hogy a fizetésbeli különbségek később alacsonyabb nyugdíjakhoz
vezetnek.
A közel-keleti helyzetre utalva, Gurmai Zita elmondta, hogy bár a nők kulcsszerepet
játszottak az arab tavasz eseményeiben, most több országban is alapvető jogaikat fenyegeti
veszély. Az Európai Uniónak ezért fokozott figyelemmel kell kísérnie a térségben zajló
eseményeket. Felszólalása végén az EP-képviselő csalódottságának adott hangot amiatt, hogy
egyes EU-tagállamok megpróbálták megakadályozni, hogy az ENSZ napokban ülésező, a nők
helyzetével foglalkozó bizottsága a reproduktív egészségügyi jogokat is belefoglalja az
értekezlet záródokumentumába. „Ezzel a nők elleni erőszak visszaszorítása és a megfelelő
egészségügyi ellátás biztosítása elé gördítettek akadályt, ideológiai okokból” – mondta
Gurmai Zita.

