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Kiemelt hírek

Tabajdi: Uniós forrásokat az árvízkárosultak megsegítésére!
A magyar kormány vegye igénybe az Európai Szolidaritási Alapot!
Strasbourg, 2013. június 11.

"Az unió számos országát összekötő Duna most
vészhelyzet okozója lett. Az érintett országok lakossága,
köztük a magyar emberek példás helytállással vették ki
részüket az árvízi védekezésben háromezer önkéntes és
kilencezer rendőr, katona, és tűzoltó összefogásával,
önfeláldozó munkájával. Magyarország európai uniós
tagállamként jogosult arra, hogy kárenyhítésre
pályázzon az uniós szolidaritási alapból. Bízom abban,
hogy amiként a 2006-ban, majd 2010-ben, Magyarország
újra számíthat az Európai Szolidaritási Alapra. - mondta Tabajdi Csaba, az MSZP
európai parlamenti delegációjának vezetője.
Az uniós szolidaritási alapból folyósított segítségnyújtásnak két feltétele van. Az adott
országnak a katasztrófát követő tíz héten belül kell kárigényét benyújtania, valamint a
keletkezett kárnak meg kell haladnia az ország bruttó nemzeti jövedelmének 0,6 százalékát.
Tabajdi Csaba kiemelte: "Az uniós szolidaritási alap kifizetéseit az Európai Parlamentnek is
jóvá kell hagynia. Arra kérem valamennyi európai parlamenti képviselőtáraimat, tegyünk
meg mindent annak érdekében, hogy a magyar árvízkárosultak ezúttal is megfelelő uniós
támogatásban részesüljenek. A magyar kormány a kárfelmérést követően folyamodhat uniós
támogatásért. A magyar szocialista EP képviselők - ahogy korábban is – mindent segítséget
megadnak a kormánynak."
"A támogatást a károsultak segítése mellett a további árvizek megelőzését szolgáló
intézkedésekre kell fordítani. Fontos, hogy az uniós források mihamarabb ott segíthessenek,
ahol arra a legnagyobb szükség van. Az Európai Bizottság korábban is gyorsított eljárás
keretében hagyta jóvá az árvízi károk enyhítésére szolgáló 15 millió, majd 22,5 millió euró,
azaz hozzávetőlegesen 11 milliárd forintnyi támogatást. A jelenlegi kormánynak is
mihamarabb fel kell mérnie az árvíz okozta károkat, amelyet követően az Európai Unióhoz
fordulhat támogatásért.” - hangsúlyozta a szocialista politikus.

Az EU jövője, EU-intézmények

A fiatalok döntéseinek súlyuk van, ezért érezniük kell az ezzel járó
felelősséget
Brüsszel, 2013. május 30.
Veszélyt jelent-e a demokráciára, ha a
fiatalok elfordulnak a politikától? Erről a
témáról szervezett rádióvitát Brüsszelben
az Európai Ifjúsági Fórum és az Euranet
Plus európai rádióhálózat, amelyen
valamennyi nagy európai párt képviselője,
valamint Andor László, a foglalkoztatásért
és szociális ügyekért felelős európai biztos
is részt vett. Az Európai Szocialisták
Pártját (ESZP) dr. Gurmai Zita, az ESZP
Nőszervezetének elnöke képviselete.
A fiatalok részvételi aránya a legutóbbi európai választáson igen alacsony maradt: a teljes
népesség 43 százalékos részvételi arányával szemben, a 18-24 éves korosztálynak mindössze
29 százaléka élt választójogával. „A fiatalok életére ugyanakkor az uniós szinten hozott
határozatok egyre nagyobb hatással vannak, ezért a döntéshozatalba való bevonásuk
kulcsfontosságú. A fiatalabb korosztálynak is éreznie kell, hogy döntéseinek súlyuk van, és
azokért felelősséggel tartozik” – hangsúlyozta az EP-képviselő, hozzátéve, hogy az európai
szocialisták az aktív demokráciában hisznek, ahol a választópolgárok részesei a döntések
meghozatalának. Gurmai Zita szerint ennek kiváló példája – az európai szocialisták által
javasolt – ifjúsági garanciaprogram, amelynek kidolgozása során, ifjúsági szervezetekkel
működtek együtt.
Az EP-képviselő hangsúlyozta: ha a fiatalok hátat fordítanak a politikának, az aláássa a
demokráciát, valamint az unió hitelességét, és végső soron az európai integráció eddigi
eredményeit is veszélybe sodorja. „Gátat kell szabnunk – a gyakran szélsőséges –
euroszkeptikus pártok térnyerésének, és meg kell erősíteni az európai intézményekbe és az
uniós együttműködésbe vetett bizalmat. Ehhez a társadalmi igazságot és az egyenlőséget kell
az európai projekt középpontjába állítani, valamint olyan jelölteket indítani a választásokon,
akik a társadalom valós összetételét tükrözik. Ezt szolgálja például, hogy a jövő évi
választáson az Európai Szocialisták Pártja megduplázza fiatal képviselőjelöltjei számát, és az
újonnan felállított Progresszív Akadémia révén, további támogatást nyújt a fiatal jelölteknek”
– hangsúlyozta Gurmai Zita.

Távolabb kerültünk az Európa 2020 célkitűzéseinek teljesítésétől
London, 2013. június 1.
„Az európai jobboldali
kormányok
válságkezelő
intézkedéseinek
eredménytelenségét jól jelzik az emelkedő
munkanélküliségi
mutatók,
amelyek
következtében az Európa 2020 stratégiában
megfogalmazott célkitűzésektől az elmúlt
években csak távolabb kerültünk” –
mondta dr. Gurmai Zita európai
parlamenti
képviselő
péntek
este
Londonban, a Labour Movement for
Europe és a Fabian Women’s Network
közös rendezvényén.
A válság miatt bevezetett megszorító intézkedések terheinek nagy részét Európa-szerte a nők
viselik, akiknek nemcsak a gazdasági következményekkel kell szembenézniük, hanem a
társadalom problémáik iránti növekvő érzéketlenségével és közönyével is. A rendezvény
résztvevői arra a kérdésre próbáltak választ adni, hogy mit tehetnek az európai baloldali
pártok és más, progresszív szervezetek a folyamat megfordításáért.
Hozzászólásában Gurmai Zita arra is felhívta a figyelmet, hogy a közszférában bevezetett, és
a főleg nőket foglalkoztató ágazatokat érintő megszorításokon túl, komoly gondot jelent az
esélyegyenlőséggel és a nők helyzetének javításával foglalkozó programok leépítése vagy
felszámolása is.
Beszédében Gurmai Zita ismertette az Európai Szocialisták Pártja a nők munkaerő-piaci
helyzetének javítása érdekében tett javaslatait. Így a nemrég uniós szinten is elfogadott
ifjúsági garanciaprogramot, valamint a munka és a családi élet összeegyeztetését segítő
szülési szabadság irányelvet. Az EP-képviselő emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy
további intézkedésekre van szükség a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, valamint
gazdasági függetlenségük megteremtése érdekében.

Tabajdi: igazságos elbírálást az új tagállami diplomatáknak!
Az Európai Külügyi Szolgálat minden szintjén
érvényesíteni kell az egyensúlyt
Strasbourg, 2013. június 12.

"Az új tagállami diplomatákat
hátrányosan kezeli az Unió. Hiába
történt
elmozdulás
a
tagállami
egyenlőtlenségek
megszüntetése
érdekében az Európai Külügyi
Szolgálatnál, nagyon távol vagyunk a
méltányos és arányos képviselettől." hangsúlyozta Tabajdi Csaba, az MSZP
EP-delegációjának vezetője az Európai
Parlament plenáris ülésén ma lezajlott,
az
Európai
Külügyi
Szolgálat
személyzeti
politikájának
felülvizsgálásáról
szóló
vitához
benyújtott írásbeli hozzászólásában. "Mivel az új tagállamok számos szempontból
hátrányból indulnak a kiválasztási folyamat terén, nem várhattuk el azt, hogy egyik
napról a másikra létrejöjjön az egyensúly. Az azonban fontos lenne, hogy az Európai
Külügyi Szolgálat legalább törekedjen erre." - mondta a szocialista delegációvezető.
A szocialista delegációvezető kitért az Orbán-kormány által ellehetetlenített diplomaták
problémájára is. "A tagállami kormányok részéről korlátozni kell a kiválasztási folyamatba
történő beavatkozási kísérleteket. Az elmúlt hónapokban sajnos tudomásomra jutott több
olyan sajnálatos eset is, ahol Magyarországon politikai okokból menesztett diplomatákat a
tagállami támogatás hiányában kizártak a felvételi eljárásból. Ez azt mutatja, hogy az uniós
szabályozás egyértelműen rossz! Elfogadhatatlan, hogy az eljárási rend jelenleg lehetővé teszi
hogy bármely tagállami kormány politikai okokból megakadályozhassa kiváló diplomaták
felvételét a Külügyi Szolgálatba!" - húzta alá Tabajdi Csaba.
Tabajdi Csaba aláhúzta: a Külügyi Szolgálatot több mint két évvel annak felállítása után sem
érezheti magáénak igazságos mértékben minden tagállam. Az új tagállamokból érkező
személyzet aránya továbbra is jóval kisebb a 15 régi tagállamból származó személyzetnél. A
12 "új tagállamból" származó diplomaták aránya nem éri el a 17%-ot sem az EKSZ
adminisztrátorai között, miközben lakosságarányuk meghaladja a 20%-ot. Sőt, az új tagállami
alkalmazottak többsége a küldöttségvezetői szint alatt van. "Felszólítom Catherine Ashton
Főképviselő Asszonyt, hogy minél előbb teremtsen valódi egyensúlyt a Szolgálat felső
szintjein. Tegyen lépéseket annak érdekében, hogy az új tagállamok alacsonyabb rangú
diplomatái is egyenlő esélyekkel induljanak az EKSZ kiválasztási folyamataiban, annak
érdekében, hogy később a szolgálaton belül léphessenek elő magasabb pozícióba." - mondta
Tabajdi.

Fontos kerekasztal-beszélgetés amerikai újságírókkal
Strasbourg, 2013. június 14.

Dr. Gurmai Zita EP-képviselő csütörtökön
az Amerikai Egyesült Államokból érkeztek
újságírókkal vett részt egy kerekasztalbeszélgetésen. A fókusz az EU és az USA
közötti együttműködésen és a közelgő 2014-es
választásokon volt.
Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai
Unió viszonya mindig is kiemelten fontos volt.
Ezt jól érzékelteti az EU Iroda megnyitása
Washingtonban, valamint a két partner között
készülő szabadkereskedelmi megállapodás is.
A közelgő 2014-es választásokkal kapcsolatban dr. Gurmai Zita elmondta, hogy a lisszaboni
szerződés óta első alkalommal rendeznek választásokat az EP-ben. Nagy kihívások elé is
állítja ez a pártokat, képviselőket, hiszen a felmérések szerint a korábbiaknál is alacsonyabb
részvétel várható. „Úgy gondolom, először egy demokratikus válsággal kell megbirkóznia
Európának. Ezalatt azt értem, hogy a nemzeti érdekeket egyre inkább szembeállítják a közös
érdekekkel, mialatt az euroszkeptikusok mind több teret nyernek, s míg a közösség
marakodik, addig ezek a kis csoportok dörzsölik a tenyerüket. A szavazatokat
nacionalizmussal és populizmussal szerzik, s ezek nagyon veszélyes fegyverek – ahogy azt
már a történelem is számtalanszor bebizonyította" – hívta fel a figyelmet a szocialista
képviselő.
Gurmai Zita hozzátette: az európai szintű politikai pártok az unión belüli integráció fontos
tényezői. Hozzájárulnak az európaiság-tudat kialakításához, és az uniós polgárok politikai
akaratának kinyilvánításához. A pártok működésének átláthatóbbá és láthatóbbá tétele
érdekében, az EP egységes jogállást szeretne biztosítani az európai szintű pártoknak és
pártalapítványoknak. A pártok hatékony működését segítő keretek megteremtése azért fontos,
mert kiemelt szerepet játszanak a határon átívelő, valóban európai viták elindításában és
ösztönzésében, amelyekről az EP-választásokat megelőző kampányoknak is szólniuk kellene.
Az európai pártok révén, a polgárok aktívabban kapcsolódhatnának be az uniós ügyekről
szóló vitákba. A szabályozás kiterjedne a magánszemélyektől és civil szervezetektől származó
adományok fogadására is: a tervezet szerint, a pártoknak minden, 1000 eurót meghaladó
támogatást nyilvánosságra kell hozniuk.
A lisszaboni szerződés számos ponton megerősítette az Európai Parlament jogköreit, így
többek között az Európai Bizottság elnökének személyére is az EP-választások
eredményeinek figyelembe vételével kell javaslatot tenni. A Bizottság elnökének személyére
– a megfelelő egyeztetéseket követően – formálisan az Európai Tanács tesz javaslatot,
amelyet ezt követően a Parlamentnek kell jóváhagynia. Az európai szocialisták
kezdeményezését később a többi európai párt is magáévá tette: 2012. novemberében az EP

állásfoglalást fogadott el, amelyben felszólította az európai politikai pártokat, hogy nevezzék
meg jelöltjüket a Bizottság elnöki posztjára. Az állásfoglalás sürgette továbbá, hogy az új
Európai Bizottság lehető legtöbb tagja az EP-képviselők közül kerüljön ki, illetve, hogy – a
nemek közötti egyensúly érdekében – minden tagállam egy női és egy férfi biztos-jelöltet is
állítson.
A jövő évi európai választásokat várhatóan az eddigieknél korábban, 2014. május 22. és 25.
között tartják. A korábbi időpontnak köszönhetően, több idő állna az EP rendelkezésére az
Európai Bizottság új elnökének 2014 júliusában esedékes megválasztására, és várhatóan a
részvétel is magasabb lenne a pünkösdi ünneppel egybeeső június eleji időponthoz képest.

Ipar, kutatás, innováció

Az atomenergiával kapcsolatos döntéseknek nyilvánosnak kell lenniük
Brüsszel, 2013. május 30.
„A politikai döntések esetén lehet, hogy elég az
egyszerű többség, de az átláthatóság terén száz
százalékra kell törekednünk” – fogalmazott
Herczog Edit az Európai Nukleáris Energia Fórum
rendezvényén Prágában. Az EP- képviselő szerint
az atomenergia területén a legnagyobb kihívás a
finanszírozás mellett a társadalmi konszenzus
biztosítása terén vár ránk a jövőben.
Herczog Edit, aki az Európai Parlament „Nukleáris
Energia Jövőjéért” fórumának elnökeként rendszeres
vendége az idén nyolcadik alkalommal megrendezett
Európai Nukleáris Energia Fórumnak a jelenlévőknek elmondta, hogy a fokozatosan növekvő
energiaigény miatt a költséghatékony atomenergia kikerülni látszik a karanténból Európában.
A szakpolitikus szerint a nukleáris energia megkerülhetetlen, ha megfizethető energiára van
szükségünk, márpedig az élesedő globális gazdasági verseny ezt diktálja. A képviselő szerint
helyes, hogy az energiamix összeállításáról, így az atomenergia alkalmazásáról a tagállamok
döntenek, de a biztonsági szabványoknak európai kézben kell lenniük, és azok
felülvizsgálatában, alkalmazásában a kontinensnek élen kell járnia.
Herczog szerint két cunami rázta meg az európai atomenergia-ipart. Az első a fukushimai
valódi cunami utóhatása. Ezt a bizalmatlan légkör ellenére kiheverték az atomerőművek,
hiszen a stressz-teszteken mind a reaktorok, mind az európai intézményrendszer jól
vizsgázott. A másik, szimbolikus cunami, a gazdasági válság hatását azonban még ma is
nyögi az energiaipar. Herczog szerint nagyon fontos, hogy európai szinten váljék vonzóbbá az

energiaszektor, hiszen jelenleg közel ezermilliárd eurónyi beruházás hiányzik ahhoz, hogy ne
maradjunk le a nemzetközi versenyben.
A képviselő úgy fogalmazott, a költséghatékonyság szempontjából megkerülhetetlen
atomenergia piacát is fellendítené az egységes európai energiapiac. A jól működő, egységes
energiapiac feltétele a hálózatok magas fokú összekötése, a tagállami támogatási és
adópolitika átláthatóvá tétele, az infrastruktúra és a tudás, a kutatások és az innováció
megosztása.
A finanszírozásinál is fontosabb kihívásnak nevezte Herczog az ipar átláthatóságát,
nyilvánosságát. A képviselő szerint ugyanis azoknak is ismerniük kell az atomenergiával
kapcsolatos politikai döntések hátterét, akik esetleg ellenzik a technológiát. „Csak a
nyilvánosság biztosításával érhetjük el egy a jelenleginél nagyobb bizalommal teli légkört,
amely a hatékony és sikeres munkához elengedhetetlen” – érvelt Herczog.

Foglalkoztatás, szociális jogok

Tabajdi: szociális bérlakásokat az fiataloknak és a rászorulóknak!
Uniós támogatás a magyar árvízkárosultaknak
Strasbourg, 2013. június 11.

"A gazdasági válság, az egyre növekvő
munkanélküliség és a devizahitel részletek
72 ezer magyar családot fenyegetnek
otthonuk
elvesztésével.
Megfizethető
bérlakásokra, hatékony bérlakásprogramra
van szükség, amely a rászorulóknak, a
fiataloknak
is
segítség
lenne.
Magyarországon több százezer lakás áll
üresen, felhasználásukkal a kormány és az
önkormányzatok
hatékony
bérlakásprogramot indíthatnának el. A
magyar sajátosságokat figyelembe véve
támogatom, hogy az Európai Bizottság készítse el a szociális lakhatásra vonatkozó
cselekvési programját és ösztönözze a kormányokat! Ez jelentősen segítheti a magyar
rászorulókat." - mondta Tabajdi Csaba, az MSZP európai parlamenti delegációjának
vezetője a szociális lakhatás kapcsán rendezett plenáris vitában.

A szocialista delegációvezető hozzátette: "Rendkívüli körülmény, a közép-európai árvíz is
indokolja a határozott intézkedéseket. Fontos lenne, hogy az Európai Szociális Alap forrásait
igénybe véve a magyar kormány olyan szociális lakhatási programot indítson, amely hatékony
és gyors segítséget nyújthat a mostanihoz hasonló természeti katasztrófák esetén is. Az
európai szolidaritás jegyében, 2006-hoz és 2010-hez hasonlóan a magyar állampolgárok
számíthatnak az Unió támogatására. Bízom abban, hogy ez a segítség lesz az európai
szolidaritás fokmérője."
"Közép-Európában, Németországban, Ausztriában, Csehországban és Magyarországon
százezreket sújt az évtized árhulláma. A magyar polgárok nemzeti összefogása példaértékű a
védekezésben. Őszintén remélem, hogy az Európai Unió Szolidaritási Alapja segíthet az
otthonukat elvesztett európai állampolgároknak, különösen az alacsony jövedelműeknek." hangsúlyozta a szocialista politikus.

Tabajdi: munkát, lehetőséget a fiataloknak Európában!
A Tanács javaslatánál jóval több pénz kell az Európai Ifjúsági Garanciára
Strasbourg, 2013. június 12.

"A válság alatt a tagállamok ahelyett,
hogy
az
európai
munkavállalókba
ruháztak volna be, a pénzügyi szférát
segítették ki. Csak Spanyolországban 100
milliárd eurót hagytak jóvá tavaly a
bankrendszer megsegítésére, most pedig
hét évre az európai ifjúsági garanciára
mindössze 6 milliárd eurót akarnak
elkülöníteni a tagállamok. Ez szégyen!" vélekedett Tabajdi Csaba, az MSZP EPdelegációjának vezetője az Európai
Parlament mai plenáris vitáján, amely az Európai Tanács június 27-28-i ülését
készítették elő a vitában részt vevő képviselők. A júniusi csúcs kiemelt témája lesz a
fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség, amely rekordméreteket ölt Európában.
"Az uniós tagállamok hozzáállása csalódás kelt a fiatalok körében egész Európában, így
Magyarországon is." - mondta Tabajdi, emlékeztetve arra, miszerint hazánkban az ifjúsági
munkanélküliségi ráta eléri a 28%-ot. Ezzel a kilencedik legrosszabb az Unióban.
"Felszólítom az Európai Tanácsot, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet becslésének
megfelelően, legalább 21 milliárd eurót különítsen el az Ifjúsági Garanciára és a programok
nagy részét sürgősséggel indítsa el." - hangsúlyozta felszólalásában Tabajdi Csaba.

Kisebbségi és emberi jogok

Tabajdi: a tájékozódás szabadsága legyen
biztosított az Unión kívül és belül!
Az EU csak akkor lehet hiteles külföldön, ha saját polgárai előtt is az!
Strasbourg, 2013. június 12.

"Egyértelműen meg kell állapítanunk hogy az
Európai Unió értékközösség, és ezért nemcsak
külpolitikájában, hanem határain belül is elő kell
mozdítania a média szabadságát. Ma az Európai
Uniónak azonban nincsen egységes, egyértelmű
médiapolitikája. Ezen változtatnunk kell!" mondta Tabajdi Csaba, az MSZP EPdelegációjának vezetője tegnap Strasbourgban a
média szabadságának az EU külpolitikájában
való megjelenéséről szóló Schaake-jelentés vitája
kapcsán. Tabajdi figyelmeztetett: Ha ezt nem
tesszük meg, az EU nem lesz hiteles, amikor a sajtószabadság védelmében lép a bővítés
során, illetve a nemzetközi kapcsolataiban.
"Az elmúlt években számos eset figyelmeztetett arra, hogy a koppenhágai követelmények
betartatására az uniós csatlakozást követően nincsen eszköze az Uniónak. A magyarországi
médiatörvényekről az Európai Parlament 2011 márciusában állásfoglalást fogadott el. A
Bizottság is közzétette észrevételeit. Neelie Kroes biztos magas szintű szakértői csoportja
azóta is kiemelt figyelemmel vizsgálja a magyar média állapotát. Az eredmények azonban
nem nevezhetőek kielégítőnek. A magyar médiát továbbra is a kormányzat által
rákényszerített öncenzúra jellemzi. A közszolgálati média hírműsorainak semmi közük a
pártatlanság követelményéhez, hanem leplezetlen módon a kormánypropaganda céljait
szolgálják. A Magyar Televízió, a Magyar Rádió híradói tele vannak csúsztatásokkal,
manipulációkkal, sőt, hazugságokkal. Belső és külső ellenségképeket gyártanak,
ellenérzéseket szítanak a külföldiekkel szemben, erősítik a nacionalizmust és a nyílt
unióellenességet." - hangsúlyozta a szocialista delegációvezető, hozzátéve: új elemként az
Orbán-kormány korlátozta a kampányhirdetéseket és alkotmányos szintre emelte a
szólásszabadság súlyos korlátozását.
Tabajdi aláhúzta: egyértelmű, hogy szükség van egy olyan eszközre Európában, amely
csírájában fojtja el az olyan lépéseket, amelyek az európai polgárok tájékozódáshoz való jogát
sértik. "Ahhoz, hogy az Európai Unió, mint értékközösség jelenhessen meg a nemzetközi
színtéren, fel kell oldanunk ezt az úgynevezett koppenhágai dilemmát. Mielőbb el kell
fogadnunk egy, a jogállamiság és a demokrácia minőségét a tagállamokban folyamatosan

ellenőrző mechanizmust, és ennek részeként európai szinten, európai normák szerint értékelni
a sajtószabadság állapotát!" - mondta Tabajdi Csaba.

Sajtószabadság: az EU-nak tagállamaiban is képesnek kell lenni az alapvető
jogok kikényszerítésére
Strasbourg, 2013. június 13.

„Demokrácia nem létezhet szabad,
független és plurális médiarendszer
nélkül, sem az Európai Unión belül, sem
pedig azon túl. Éppen ezért, egyre
növekvő aggodalommal figyeljük a
sajtószabadság
elleni,
különféle
természetű fenyegetéseket” – mondta
dr. Gurmai Zita európai parlamenti
képviselő szerdán Strasbourgban. Az
Európai Parlament az emberi jogok,
demokrácia és a sajtószabadság
helyzetéről rendezett plenáris vitát.
Felszólalásában Gurmai Zita hangsúlyozta: a terrorizmus elleni harcot gyakran ürügyként
használják a sajtószabadság megsértésére. „Ezek az intézkedések ugyanakkor sohasem érhetik
el céljukat, csak aláássák a demokratikus rendszert. Ezzel szemben, a szabad tájékoztatás és
az információhoz való szabad hozzáférés segít megerősíteni a demokráciát, a jogállamiságot
és az emberi jogok érvényesülését” – fogalmazott az EP-képviselő.
Gurmai Zita hangsúlyozta: az Európai Uniónak – hitelessége megőrzése érdekében – jó
példával kell elől járnia a sajtószabadságot és a médiapluralizmust illetően. „A sajtószabadság
érvényesülését nemzetközi partnereink körében – szükség esetén – csak következetes
stratégia-szemlélettel lehet számottevően előmozdítani. Ehhez ugyanakkor először saját
házunk táján kell rendet tenni! Ezért az Európai Uniónak képesnek és hajlandónak kell lenni
arra, hogy határain belül is kikényszerítse az alapvető jogok tiszteletben tartását – amennyiben
az szükségessé válik” – zárta felszólalását az EP-képviselő.

Külpolitika
Első alkalommal fogadott el jelentést az Euronest
Brüsszel, 2013. május 29.
Az Európai Unió keleti politikájának parlamenti csúcsszerve
első alkalommal fogadott el határozatot és szakpolitikai
jelentéseket, melyek a novemberi vilniusi keleti partnerségi
csúcstalálkozón az államfők asztalára kerülnek. Az ügyrendi
munkacsoportot elnöklő Herczog Edit úgy fogalmazott, hogy
három éves kemény munka kellett ahhoz, hogy az EP és az
Unió keleti partnerei által delegált testület álláspontja
kikristályosodjon.

Herczog Edit, aki az Energiabiztonsággal foglalkozó bizottság tagja az idén harmadik
alkalommal ülésező, 60 EP-képviselőből, illetve Örményország, Azerbajdzsán, Grúzia,
Moldova és Ukrajna parlamentjei által delegált tagokból álló testület egyik legfontosabb
eredményének a közös energiapolitikai állásfoglalást tekinti, hiszen az energiahordozókhoz
való hozzáférés stratégiai fontosságú az Unió számára. A frissen elfogadott jelentés
legfontosabb fejleménye, hogy a felek kifejezték akaratukat a széndioxid kibocsátás
csökkentésére, a piacok és enegiahálózatok összekapcsolására, új, közös infrastruktúrák
létrehozására, illetve a közös szabványok kialakítására.
Herczog mindemellett kiemelte, hogy az energiahatékonyság kérdésköre is bekerült a
jelentésbe, amelyet kulcsfontosságúnak tart az energiabiztonság, a megfizethető és elérhető
energia szempontjából. A képviselő hozzászólásában méltatta, hogy a tervek szerint a közös
uniós energiastratégia kialakításában, és az ezzel kapcsolatos keleti irányú tárgyalásokban az
Unió energiaügyi biztosa nagyobb szerepet kap a jövőben.

Ha a török kormány az EU-hoz akar csatlakozni,
változnia kell
Strasbourg, 2013. június 12.

Dr. Gurmai Zita az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén
szólalt fel a törökországi tüntetésekkel kapcsolatban. A képviselő
szerint, az EU-nak ki kell állnia alapvető értékei mellett, a török
kormánynak pedig változtatni kell a hozzáállásán.

„Súlyos aggályaim vannak a legutóbbi törökországi incidensek miatt. A szólásszabadsághoz
és a békés tüntetéshez való jogot egyetlen ország sem csorbíthatja, különösen egy olyan nem,
amely az Európai Unióhoz kíván csatlakozni" – adott hangot aggodalmának dr. Gurmai Zita
EP-képviselő.
A szocialista politikus arra kérte a török kormányt, hogy minél hamarabb kezdje meg a
párbeszédet a civil társadalommal, és tegyen intézkedéseket, hogy ne ismétlődhessen meg a
rendfenntartó erők brutalitása. Hozzátette: Erdogan miniszterelnök hagyja abba a megosztó
beszédet, s üljön asztalhoz a Taksim téren tüntetőkkel, ne csak néhányat ragadjon ki közülük.
Emellett széleskörű egyeztetést javasolt a török politikai pártok között, hogy rendezzék a
lappangó gondokat.
„Törökország az EU kulcsfontosságú partnere, döntő szerepet játszik a régióban. Viszont nem
lesz képes teljesíteni ezt, ha a török kormány nem hajlandó, vagy képes kezelni a
problémákat. Az Európai Uniónak továbbra is ki kell állnia alapvető értékei mellett" – zárta
felszólalását Gurmai Zita.

Az esélyegyenlőség a fejlesztéspolitika hajtóereje is lehet
Brüsszel, 2013. június 15.
A 25. EU-AKCS Közös Parlamenti Közgyűlés keretei között, hagyományosan a Női
Fórumra került sor szombaton. Az Európai Unió, valamint az afrikai, karib-tengeri és
csendes óceáni országok közös parlamenti szervezetének találkozóját ezúttal
Brüsszelben rendezik meg június 15. és 19. között. A női fórum résztvevői a nők
fejlesztéspolitikában betöltött szerepét vitatják meg az ENSZ millenniumi fejlesztési
céljainak 2015-ös kifutását követő időszakra vonatkozóan.
Megnyitó beszédében dr. Gurmai Zita EP-képviselő, a fórum társelnöke elmondta: „Kézzel
fogható és világos határidejű célkitűzéseivel a millenniumi fejlesztési célok 13 évvel ezelőtti
kijelölése mérföldkőnek számított a globális kihívások kezelésében. A már elért
eredményeket tekintve, sikerről beszélhetünk. Ugyanakkor a célok teljesítéséhez további
erőfeszítésekre van szükség. Ezért 2015-ig mindenekelőtt a kijelölt vállalások
megvalósítására
kell
koncentrálnunk, ezt követően
pedig azonosítanunk kell a
célkitűzések hiányosságait, és
megfelelő keretet kell kidolgozni a
2015 utáni időszakra.”
Gurmai Zita kiemelte: a nyolc
fejlesztéspolitikai célkitűzés közül
kettő közvetlenül is a nők
helyzetének javítására koncentrál,
míg három további teljesítése
közvetetten járul hozzá a nemek

közötti esélyegyenlőség érvényesüléséhez. „Az oktatáshoz való hozzáférés növekedése és a
gyermekhalandóság csökkenése ellenére, nem mehetünk el szó nélkül amellett,, hogy - főként
a politikai akarat hiánya miatt - a nemek közötti esélyegyenlőségben kevés előrelépés történt,.
Érdekes megjegyezni, hogy a fejlett és fejlődő világban gyakran ugyanazt az érvet hozzák fel
a terület háttérbe szorítására: a válságot. Holott meggyőződésem, hogy a válság miatt, éppen
hogy több esélyegyenlőségre van szükség!” – hangsúlyozta Gurmai Zita, hozzátéve, hogy a
globalizált világ kihívásaira csak a nők nagyobb bevonásával adhatunk megfelelő válaszokat.
A rendezvény résztvevőit a Tanács soros elnöksége nevében videoüzenetben köszöntötte Joe
Costello ír kereskedelmi és fejlesztési miniszter, valamint a Lakshmi Puri, a UN Women
megbízott vezetője.

Mezőgazdaság

Tabajdi: Brüsszeli döntés után könnyebb megélhetést!
Munkahelyeket és olcsóbb élelmiszereket
Hajdúszoboszló, 2013. május 31.

Bangóné Borbély Ildikó, MSZP elnökségi tag szervezésében Hajdú-Bihar megyében Dr.
Sóvágó László Hajdúszoboszló város polgármesterével és megyei mezőgazdasági cégek
képviselőivel folytatott megbeszéléseket Tabajdi Csaba. A megyét érintő problémák
között felmerült számos konkrét földmutyi és korrupciós ügy kérdése. "A magyar
szocialisták Hajdú-Bihar megyében is üdvözlik, hogy hazánk kikerült a túlzott deficit
eljárás alól. Rendkívül nagy volt az ára azonban ennek az eredménynek, hiszen az
Orbán-kormány megszorító csomagjaival,
szegényellenes politikájával évente 200 ezer
forintot vett ki minden magyar állampolgár
zsebéből, figyelembe véve a magánnyugdíjpénztári vagyon lenyúlását is. Ez a politika
különösen a négymillió magyar szűkösen
élőt, szegényt sújtotta. Különösen érzik ezt
ebben a szegénység által leginkább sújtott
megyében." - állapította meg Tabajdi
Csaba, az MSZP EP delegációjának vezetője
hajdú-bihari látogatása alkalmával.
"A brüsszeli döntés lehetőséget ad arra, hogy a
kormány ne büntesse tovább a magyar embereket. Az Orbán-kormány most már adjon vissza
abból, amit az elmúlt három évben elvett az emberektől, legfőképpen a gazdagoknak kedvező
egykulcsos adóval, a magas élelmiszerárakkal és a sárgacsekk-adóval. A megyében az
országos átlagnál nagyobb a munkanélküliség és egyre több embernek adódik napi

megélhetési gondja. Magyarország két legsúlyosabb problémája a négymillió szegény és az
500 ezer külföldre kényszerült munkavállaló. Hajdú-Bihar megyéből is egyre többen hagyják
el az országot." - hangsúlyozta a szocialisták brüsszeli vezetője.
Tabajdi Csaba hozzátette: "A kormány újabb adóival azokat sújtja, akik a legtöbbet
nélkülöznek. A magyar szocialisták ezért azt javasolják, hogy Lengyelországhoz hasonlóan
5%-ra csökkenjen az élelmiszerek ÁFÁ-ja. Ez a csökkentés csaknem egyötödével mérsékelné
a fogyasztói árakat: egy kiló kenyér 35 forinttal, egy liter tej 22 forinttal, míg egy kiló
csirkecomb 118 forinttal lenne olcsóbb. Ez végre ott segítene, ahol az Orbán kormány a
legtöbb szenvedést okozta. A 2014-es kormányváltást követően meg kell állítanunk a magyar
vidék további elszegényedését, a bérből és fizetésből élők megsarcolását. Meg kell
akadályoznunk, hogy a magyar vidékről a fiatalok tömegesen külföldre meneküljenek."
A megbeszéléseket követően „Merre tovább Magyarország, merre tovább Európa” címmel
lakossági fórum keretében kerül sor a fenti kérdések megbeszélésére.

Nők jogai, esélyegyenlőség

Uniós irányelvek a fogyatékkal élő nőkért
Brüsszel, 2013. május 30.
Az Európai Parlament Nők Jogaiért és
Esélyegyenlőségért Bizottsága (FEMM) szerdán
tartott meghallgatást, amelyen dr. Demeter Judit,
az Egyenlő Bánásmód Hatóság korábbi elnöke is
közreműködött.
Ma Európában több mint 40 millió fogyatékkal élő
nő van, ami döbbenetesen nagy szám – hangzott el a
meghallgatáson.
Dr. Gurmai Zita EP-képviselő szerint a nők helyzete a világban nagyon nehéz. Ez különösen
igaz Európára is, ám a fogyatékkal élők számára még komplikáltabb az élet. A szocialista
politikus hozzátette, hogy nem csak a civil és gazdasági dimenziókban, de a politikában is
segíteni kell őket. Magyarországot illetően pedig a fogyatékkal élő parlamenti- és EPképviselők között egyetlen nő sincs. A 2020-ra irányzott célkitűzés, az akadálymentes Európa
elérése, fogyatékossági cselekvési programok elfogadását teszi szükségessé.
Dr. Demeter Judit, az Egyenlő Bánásmód Hatóság volt elnöke kifejtette, hogy az Európai
Unió jogrendszere jelenleg nem nyújt megfelelő védelmet a fogyatékkal élő nők számára.
Fontos lenne tehát, hogy az Európai Parlament által már elfogadott horizontális irányelv minél
hamarabb hatályba lépjen, hogy a foglalkoztatáson túl, a köz- és magánszolgáltatások is
akadálymentessé váljanak. A fogyatékossággal élő nők esélyegyenlőségének érdekében az

egészségügyi szolgáltatások, a gyermekvállalás és az oktatás területén is speciális
intézkedésekre van szükség.

Gurmai Zita az ENSZ Nőszervezete brüsszeli igazgatójával találkozott
Brüsszel, 2013. június 4.
Dr. Gurmai Zita európai parlamenti képviselő
kedden Brüsszelben Dagmar Schumacherrel, az
ENSZ Nőszervezete (UN Women) brüsszeli
képviseletének
igazgatójával
találkozott.
A
megbeszélésen az EP-képviselő tájékoztatást adott az
Egyesült Nemzetek Szervezete magas rangú
képviselőivel folytatott, közelmúltbeli találkozóiról, a
nők elleni erőszakkal szembeni európai uniós
fellépésről, valamint a nemek közötti esélyegyenlőségi szakpolitika magyarországi
helyzetéről.
A megbeszélést követően, az Európai Szocialisták Pártja Nőszervezetét vezető politikus
elmondta: a nők elleni erőszak a világ minden részén jelen van, és a legkülönbözőbb
helyzetekben fordul elő. „Akkor tudunk a leghatékonyabban fellépni ellene, ha a megelőzést,
az elkövetők megbüntetését és az áldozatok védelmét magában foglaló, általános
megközelítést alkalmazunk. Ennek szerves része kell, hogy legyen a megfelelő színvonalú
ellátás és menedék biztosítása az áldozatok – és szükség esetén gyermekeik – számára” –
jelentette ki az EP-képviselő.
Az európai helyzetet illetően, Gurmai Zita hangsúlyozta: a hatékony uniós fellépés érdekében
átfogó EU-s stratégiára, illetve a nők elleni erőszak leküzdését támogató programok
megfelelő finanszírozására van szükség. „Fontos, hogy a nők valamennyi tagállamban
ugyanolyan magas szintű védelemben részesüljenek. Ugyanakkor a nőket érő erőszak elleni
küzdelem ügyét szolgálja minden olyan javaslat és törekvés is, amelynek célja a nemek
közötti esélyegyenlőség érvényre juttatása. Éppen ezért, magyarországi EP-képviselőként
különösen sajnálatosnak találom, hogy a jobboldali magyar kormány – folyamatosan
foltozgatott alaptörvényével, az általuk preferált együttélési formán kívül született gyermekek
hátrányba hozásával, valamint a nők munkaerő-piaci részvételét csökkentő törekvéseivel –
ezzel gyökeresen ellentétes irányba kormányozza az országot” – mondta az EP-képviselő.

Indiai esélyegyenlőségi szakemberek Brüsszelben
Brüsszel, 2013. június 6.
Dr. Gurmai Zita európai parlamenti képviselő szerdán délután a Friedrich Ebert
Alapítvány (FES) indiai delegációjának tagjaival találkozott Brüsszelben. Az Európai
Szocialisták Pártja Nőszervezetét vezető politikus áttekintést adott az uniós
esélyegyenlőségi kezdeményezésekről, a tárgyalás alatt álló javaslatokról, végül a
résztvevők az EU-India kapcsolatok fejleményeit is áttekintették.

A delegáció olyan indiai, esélyegyenlőséggel
foglalkozó szakemberekből állt, akik részt
vesznek a FES „EU-szakpolitikák a nők
szerepének erősítéséért és a nemek közötti
esélyegyenlőség érvényesítéséért” elnevezésű
nemzetközi párbeszéd-programjában. Ennek
részeként, az indiai szakemberek megismerhették
az uniós döntéshozatali rendszert – különös
tekintettel az esélyegyenlőségre, valamint az
esélyegyenlőségi
szemlélet
horizontális,
valamennyi szakpolitika-területre kiterjedő érvényesítésére.
„A találkozó remek lehetőséget kínált arra, hogy megoszthassuk egymással tapasztalatainkat,
valamint az Európai Unióban és Indiában jellemző kihívásokat. Az ESZP idén húsz éves
Nőszervezetének kampányai és további tevékenységei hasznos tapasztalatul szolgálhatnak
indiai kollégáinknak is” – mondta Gurmai Zita a találkozót követően.
Az ESZP Nőszervezetének elnökén kívül, a delegáció európai parlamenti képviselőkkel,
valamint az Európai Bizottság, az Európai Külügyi Szolgálat és brüsszeli civil szervezetek
munkatársaival is találkozik.

Munkavállalás más tagállamban: az egyik legfontosabb uniós alapjog
Strasbourg, 2013. június 11.
A nők EU-n belüli oktatási és
foglalkozási mobilitásáról készített
jelentést az Európai Parlament nőjogi
és esélyegyenlőségi bizottsága. A
jelentésről szóló plenáris vitában dr.
Gurmai
Zita
EP-képviselő
hangsúlyozta:
az
oktatási
és
foglakoztatási
mobilitás
növelése
nemcsak a foglalkoztatási helyzet
javításához járul hozzá, de ez az egyik
legfontosabb az uniós polgárságból
fakadó jogok sorában.
„A nőket sújtó egyenlőtlenségek a munkaerő-piacon is jelen vannak. Ennek egyik
következménye, hogy a nők a foglalkoztatást illetően kevésbé mobilak. Statisztikai adatok
szerint, élete során a férfiak 44 százaléka költözik el egy új munkahely miatt, míg a nőknél ez
az arány csak 27 százalék. Ők azonban – hogy partnerük mellett maradhassanak – gyakrabban
kényszerülnek arra, hogy karrierjüket félbehagyva, nagyobb távolságba költözzenek” – tette
hozzá Gurmai Zita.
Az EP-képviselő szerint, további erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy az uniós polgárságból
fakadó jogok – nemtől függetlenül – mindenki számára elérhetőek legyenek. Ennek

érdekében, a nyugdíj- és a szociális ellátások tagországok közötti átvitelének fejlesztésére,
valamint a munka és a családi élet összeegyeztetését szolgáló intézkedésekre van szükség.
„Kiemelt figyelmet kell fordítani a más országokban munkát vállaló, ápolással, háztartási
kisegítéssel vagy szezonális mezőgazdasági munkával foglalkozó nőkre, mert ők gyakran
mindenféle szociális védelem és megfelelő szerződések nélkül kénytelenek dolgozni” – hívta
fel a figyelmet Gurmai Zita.
A más országban való letelepedés és munkavállalás lehetősége nemcsak az Európai Unió
alapvető szabadságjogainak egyike, de fontos eszköze a foglalkoztatottság szintjének
növelésének is. Az Európai Unió ezért stratégiai célkitűzésként tekint a foglalkoztatási
mobilitás növelésére, amelyhez szorosan kapcsolódik az oktatási mobilitás is. A
rendelkezésünkre álló adatok alapján, a nemek között itt is jelentős különbségek figyelhetők
meg. Így a jelentés a nemek közötti esélyegyenlőség szempontjából tekinti át a foglalkoztatási
és oktatási mobilitást, és javaslatokat fogalmaz meg a mobilitás növelésére, kiemelt figyelmet
fordítva a különböző életkorú és társadalmi helyzetű nők bevonására.
A hétfő esti vitát követően, a jelentésről az Európai Parlament keddi plenáris ülésén
szavaznak a képviselők.

Egyenlő esélyek a holnap Európájában
Párizs, 2013. június 16.
„Amikor arról beszélünk, hogy milyen Európát
szeretnénk
felépíteni,
leggyakrabban
demokráciáról, társadalmi igazságosságról és
fenntartható fejlődésről beszélünk. Ugyanakkor
nem szabad elfelejteni, hogy mindezek csak
olyan társadalomban valósíthatóak meg, amely
a nőknek ugyanolyan esélyt biztosít, mint a
férfiaknak. Az esélyegyenlőség nemcsak a nők
számára fontos: az egész társadalom érdekeit
szolgálja!” – hangsúlyozta dr. Gurmai Zita
európai parlamenti képviselő, az Európai
Szocialisták Pártja Nőszervezetének elnöke szombaton Párizsban, az Európai
Progresszív Tanulmányok Alapítványa és a Jean Jaurès Alapítvány közös
konferenciáján.
Az EP-képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2014-es európai választások jó alkalmat
kínálnak arra, hogy előrelépést érjenek el a progresszív pártok a nők politikai részvételének
növelésében. Példaként hozta fel az európai parlamenti frakciók által indított 50:50 kampányt,
valamint a francia nőjogi miniszter kezdeményezését. Ő szankcióval sújtaná azokat a
pártokat, amelyek választási listáján 30 százaléknál alacsonyabb a nők aránya.
Gurmai Zita szerint az Európai Unió kivételes erőforrásokkal rendelkezik, azonban ennek
kiaknázásához reformokon és befektetéseken alapuló hosszú távú szemléletre van szükség.
Ennek hiányában Európa sem erősebbé, sem pedig igazságosabbá nem válhat. „Véget nem
érő viták helyett cselekvésre van szükség. Csak így segíthetünk az arra leginkább

rászorulókon, és csak így vezethetjük ki Európát a történelem egyik legsúlyosabb társadalmi
válságából” – figyelmeztetett az EP-képviselő.
Az Európai Progresszív Fórum elnevezésű rendezvényen részt vett többek között Jacques
Delors, az Európai Bizottság egykori elnöke, Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke
valamint az európai baloldali pártok több vezető politikusa, köztük Mesterházy Attila, a
Magyar Szocialista Párt elnöke is.

