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Kiemelt hírek

MSZP EP-delegáció: nem a szankciókra, igen a magyar állampolgárok
jogainak biztosítására!
Az EP szakbizottságában elfogadott Tavares-jelentés az Orbán-kormányt,
és nem Magyarországot bírálja
Brüsszel, 2013. június 19.

Az MSZP EP-képviselői üdvözlik, hogy
az EP Állampolgári Jogi, Bel- és
Igazságügyi Bizottsága által ma
elfogadott, a demokratikus alapjogok
magyarországi
állapotáról
szóló
Tavares-jelentés nem tartalmaz olyan
kitételeket,
amelyek
a
magyar
állampolgárokat érintő szankciókat
javasolnának. "A szocialista frakció
kezdettől fogva elutasította az erre
vonatkozó indítványokat. Mi, magyar
szocialisták világossá tettük, hogy nem
támogatunk semmilyen a magyar
lakosságot sújtó büntetőintézkedést!"
Tabajdi Csaba, Göncz Kinga, Gurmai Zita és Herczog Edit bizakodóak, hogy "a
júliusban az EP plenáris ülése elé kerülő dokumentum végleges formájában is tényszerű
marad, a magyar állampolgárok jogait és az európai értékrendet védi. Az MSZP,
ahogyan arra a párt elnöke, Mesterházy Attila is felhívta a figyelmet, semmilyen
szankciót nem támogat Magyarország ellen, hiszen az Orbán-kormány által egyébként
is jogfosztott magyar állampolgárokat hozná még rosszabb helyzetbe. A kritikák nem
Magyarországra, nem a magyar emberekre, hanem Orbán Viktorra és kormányára
vonatkoznak” – mondták a képviselők. A néppárti képviselők egy részének támogatása
nélkül nem sikerült volna ilyen nagy többséggel elfogadni a jelentést - tették hozzá.
"A Fidesz-kormánynak nem sikerült meggyőznie az Európai Parlamentet arról, hogy
Magyarországon minden rendben van. Az EP által elfogadott három állásfoglalás alapján a
Tavares-jelentés azt javasolja, hogy az európai uniós intézmények folyamatosan ellenőrizzék
a demokratikus jogok és jogállami normák érvényesülését Magyarországon" - hangsúlyozták
a képviselők, hozzátéve: „A Tavares-jelentés tükröt tart az Orbán-kormány elé, megmutatva,
miként építette le módszeresen a magyar állampolgárok jogait, hogyan szüntette meg szociális
védelmüket, és hogyan próbálja minden eszközzel lehetetlenné tenni a kormányváltást.”
"A magyarországihoz hasonló helyzetek elkerülése érdekében a jelentés javasolja egy olyan,
főként szakértőkből álló független testület - az ún. Koppenhágai Magas Szintű Csoport

felállítását, amely, karöltve az EU Alapjogi Ügynökségével, az alapvető jogok érvényesülését
vizsgálná az Európai Unióban. Azt kell folyamatosan ellenőrizni, hogy a tagállamok
betartják-e a csatlakozásukkor vállalt uniós normákat és értékeket." - részletezték célokat a
magyar szocialista képviselők.
„Láthattuk az elmúlt hónapokban, hogy a Fidesz a magyar állampolgárok jogait sértő
intézkedéseivel szemben a demokratikus európai jobboldal, így a német kereszténydemokrata
kormány is rendkívül kritikus. A Tavares-jelentés ténybeli megállapításai közül pedig az
Orbán-kormány egyet sem tudott megcáfolni. Bízunk abban, hogy amennyiben a jelentés
szövege korrekt és konstruktív marad, annak elfogadását a jobboldali többségű Európai
Parlament is támogatja majd, ahogyan támogatta az Orbán-kormány politikáját bíráló három
parlamenti állásfoglalást is. Beszédes az a körülmény, hogy a 23 néppárti szavazó közül négy
vagy öt fő nem utasította el a jelentést, nem engedett a Fidesz zsarolásának. Ez is bizonyítéka
annak, hogy mennyire alaptalan a Fidesz vádaskodása, miszerint a Tavares-jelentés mögött
kizárólag az EP baloldali, liberális és zöld frakcióinak összeesküvése állna.” – hangsúlyozta
Tabajdi Csaba, Göncz Kinga, Gurmai Zita és Herczog Edit.

Tabajdi: Nem az EU, hanem az Orbán-kormány politikája
bünteti a magyar embereket
A Tavares-jelentés nem javasol szankciókat!
Strasbourg, 2013. július 2.

"Magyar
hazafiként,
demokrataként,
európaiként
szerfölött
felemás
érzés
megszólalni a mai vitában. Mark Twain
szellemében "patriótának lenni annyit tesz,
hogy minden körülmény között támogatom
hazámat, azonban kormányomat csak akkor,
ha az megérdemli." A Tavares-jelentés érdemi
előrelépés acélból, hogy a jövőben az Unió
kezelni tudja a demokratikus, jogállami
deficiteket is a Koppenhágai Bizottság
felállításával. Nehéz megélni, hogy ehhez hazám kormányának tevékenysége is alapot
szolgáltatott a három európai parlamenti állásfoglalás után immár negyedszer. Ahogyan
ellenzékiként meg lehetett védeni az Antall-kormány nemzetpolitikáját, vagy a
kedvezménytörvényt, most nincs kivel szemben és nincs miért védeni a mostani
kormányt. Az Unió ugyanis nem valamiféle hazánkra fenekedő ellenfél, hiszen mi
magyarok is az Unió vagyunk. A magyar demokráciát most a jelenlegi kormánytól kell
megvédenünk." - mondta Tabajdi Csaba, az MSZP EP delegációjának vezetője a
Tavares-jelentés kapcsán rendezett plenáris vitában.

A szocialisták brüsszeli vezetője hozzátette: "A magyar szocialisták egyértelműen üdvözlik
azt, hogy a jelentés nem javasol szankciókat. Ez helyes, hiszen az Európai Unió nem kívánja
büntetni a magyar népet, erre különben sincs sem szándéka, de joga sem. Éppen elég nagy
büntetés a magyar nép számára az Orbán kormány politikája. Tiszteletben tartom a magyar
miniszterelnök méltóságát, de Ön az elmúlt években milliók személyes méltóságát és érdekeit
sérti és sértette meg. Véglegesen megnövelte a szegények és a gazdagok közötti
különbségeket, rendszerszerűen bontotta le a demokráciát, a jogállamiságot, a
médiaszabadságot. Az Európai Parlament jelentése biztatás a változást óhajtó magyar
polgárok számára, de népünk szabadságát a szavazófülke magányában csak mi, magyar
polgárok szerezhetjük vissza."

Európa a fékek és ellensúlyok rendszere az Orbán-kormánnyal szemben
Strasbourg, 2013. július 2.
"A magyar embereket ma nem ön védi, hanem
öntől kell megvédeni. Öntől és önöktől, akik a
Velencei Bizottság véleménye szerint is politikai
céljaik
elérésére,
politikai
eszközként
használják az alkotmányozást" - fejtette ki
Göncz Kinga szocialista EP-képviselő a
Tavares-jelentésről rendezett keddi európai
parlamenti vitában.
"Orbán Viktor azt mondta, hogy a magyar
állampolgárok nevében beszél. Egyikük, aki nem
tart igényt erre a képviseletre, a minap a
következőket írta nekem: 'Demokráciában szabadságharcot hirdetni, az ellenforradalom a
demokrácia ellen. Orbán Viktornak van saját köztársasági elnöke, saját alkotmánybírósága,
saját főügyésze, saját választási törvénye. Az Orbán-kormány hatalmát Orbán Viktor barátai
és az általa kinevezett fideszesek ellenőrzik'" - fejtette ki Göncz Kinga a plenáris vitában,
hozzátéve: Ehelyett kínál a Tavares-jelentés egy európai monitoring rendszert.
"Az eddigi parlamenti határozatok és jelentések által kikényszerített változások nem érintik a
rendszer lényegét. Mára gyakorlatilag befejeződött a demokratikus fékek és ellensúlyok
kiiktatása Magyarországon - az európai intézmények próbálják ellátni azt a funkciót, ami egy
demokráciában a független nemzeti intézmények feladata" - szögezte le a szocialista EPképviselő.
"A magyar emberek érdeke az, hogy az országgyűlési törvénygyárat az alkotmánybíróság
ellenőrizze, hogy az emberek biztosak lehessenek az ügyükben döntő bíró pártatlanságában,
hogy a független médiából kiegyensúlyozott tájékoztatást kapjanak, hogy szabad és
tisztességes választásokon fejezhessék ki az akaratukat".
"A magyar embereket ma nem ön védi, hanem öntől kell megvédeni. Öntől és önöktől, akik,
miközben látványosan szabadságharcot vívnak, és hangosan ellenséget kiáltanak, csöndben

olyan tekintélyuralmi rendszert építenek ki, amely kiszolgáltatottá teszi a magyar embereket.
Öntől és önöktől, akik a Velencei Bizottság véleménye szerint is politikai céljaik elérésére,
politikai eszközként használják az alkotmányozást".
Ön sikerekről beszél, de a Fidesz-holdudvar gazdagodásának az ára 4 millió szegény ember
Magyarországon, Európa legrövidebb munkanélküli ellátása, 500 ezer jövedelem nélkül
maradt rokkantnyugdíjas..." - fejezte be felszólalását Göncz Kinga.

Tabajdi: Őrizzük meg Horn Gyula politikai örökségét!
Az Európai Szocialisták Frakciójának megemlékezése Strasbourgban
Strasbourg, 2013. július 3.
A Szocialisták és Demokraták Frakciója által
szervezett megemlékezésen, amelyen Hannes Swoboda
mellett felszólalt az európai parlament elnöke, Martin
Schulz és Kovács László is. A megemlékezés végén a
Szocialisták és Demokraták Frakciója egyperces néma
csenddel adózott Horn Gyula emlékének. Az európai
parlament elnöke, Martin Schulz aláhúzta Horn Gyula
európai elkötelezettségét, a kontinens és Németország
újraegyesítése
érdekében
végzett
kiemelkedő
jelentőségű munkáját. Hannes Swoboda, a Szocialisták
és Demokraták frakcióvezetője meghatározó európai
személyiségnek nevezte a két hete elhunyt egykori
miniszterelnököt. Kovács László kiemelte, hogy Horn
Gyula a kétharmados parlamenti többséggel nem élet
vissza, igazi demokrata volt. Biztosította a parlamenti
kisebbség jogait. "Horn Gyula büszke baloldali volt.
Büszke volt arra, amit a baloldaliság, a
szociáldemokrácia valóban jelent: hogy mélyről jött és magasra jutott. Horn Gyula
büszke, előrelátó, Európára tekintő magyar hazafi volt. Hitte, hogy egy 10 milliós
országnak nincs más alternatívája, mint az uniós tagság. Mi lenne, ha nem lennénk
uniós tagok? Így is nehéz keretek között tartani az Orbán kormányt, hogy tartsa
tiszteletben az európai alapértékeket. Amikor európai szocialista politikusok, Martin
Schulz vagy Hannes Swoboda a magyar jogállamiság védelmében lépnek fel, akkor
Horn Gyula hagyatékát őrzik!" - mondta Tabajdi Csaba, a MSZP EP delegációjának
vezetője.
Martin Schulz hangsúlyozta: "Horn Gyula számomra egy kicsit német is volt. Nélküle
lehetetlen lett volna Németország újraegyesítése. Horn Gyula nemcsak Magyarország, hanem
a környező országok és Európa történelmét is alakította. Ez történelmi igazság!" Hannes
Swoboda aláhúzta, hogy "Horn Gyula és Alois Mock egykori osztrák külügyminiszter együtt
vágta át a vasfüggönyt a magyar-osztrák határon. Ezzel véget vetettek Európa
megosztottságnak. Világossá tették, hogy vége a kommunista uralomnak." Kovács László
kiemelte, "amikor az MSZP és az SZDSZ kétharmados többséggel kormányzott, akkor
bizottsági helyeket engedtünk át az ellenzéknek, hogy meglegyen az egyharmaduk.

Rögzítettük, hogy új alkotmányt csak legalább még egy párt egyetértésével, 80 százalékos
többséggel lehet elfogadni. Önkorlátozás volt. Ennek a szikrája sincs meg a magyar
miniszterelnökben."
Tabajdi Csaba kiemelte: "Horn Gyula büszke európai volt. Példátlan bátorsággal kezdte meg
1989-ben a vasfüggöny lebontását és ütötte ki, a keletnémet állampolgárok előtti határ
megnyitással, az első követ a Berlini Falból. Talán naivan hitte, hogy az EU-hoz való
csatlakozással Magyarország mindenkor erős marad a demokrácia és a szociális igazságosság.
Sajnos láthattuk, hogy ez nem feltétlenül igaz. De igaza volt Horn Gyulának abban, hogy az
Európai Unió továbbra is a demokrácia, a jogállamiság és a szociális igazságosság legerősebb
garanciája és leghatározottabb védelmezője."
"Horn Gyula büszke közép-európai volt. Minden elődjénél többet tett Közép-Európa
stabilitásának megteremtése érdekében. A magyar-román és a magyar-szlovák alapszerződés
aláírásával letette egy évszázados konfliktusok utáni megbékélés, a közép-európai régió közös
európai jövőjének alapját. Magyarország szerepét abban látta, hogy stabilizáló szerepet
töltsön be Közép-Európában. Azt vallotta, hogy a népek megbékélésének nincsen
alternatívája! Korát megelőzve kiemelten foglalkozott a romák helyzetével, problémáik
megoldásával, e Közép-Európában oly súlyos gond rendszerszintű kezelésével." hangsúlyozta Tabajdi Csaba.

Az EU jövője, EU-intézmények

Nem ilyen Európát akarunk gyermekeinknek!
Brüsszel, 2013. június 25.

Kedd délelőtt Brüsszelben a Cipruson kialakult
helyzetről tartottak fórumot, amelyen Dr. Gurmai
Zita is felszólalt. A dokumentumfilm vetítéssel
egybekötött rendezvényen az MSZP EP-képviselője
az átláthatóbb Európai Unióról, valamint a fiatalokat
és nőket sújtó gazdasági válságról beszélt.
Gurmai Zita szocialista képviselő a német
alkotmánybíróság elnökétől idézett. Eszerint tragikus és
végzetes lenne, ha elveszítenénk a demokratikusságot az
euró megmentése, és a még nagyobb integráció felé
vezető úton.

A képviselő asszony hozzátette, hogy a jobb oldali megszorító politika megbukott, s nem
tudott eredményes válaszokat adni a gazdasági válságra. Az egyre inkább szélesedő
társadalmi és gazdasági feszültségek a nőket és a fiatalokat érintik leginkább. Ez a
szociáldemokraták számára elfogadhatatlan. Nem ilyen Európát akarnak ráhagyni
gyermekeikre.
„Az Európai Szocialisták Pártja elszántan harcolt az Ifjúsági Garanciáért, amely végre –
Andor Lászlónak is köszönhetően – elfogadásra vár” – tette hozzá Gurmai Zita.
A jobb oldali többségű Európai Tanács mindössze 6 milliárd eurót irányzott elő az Ifjúsági
Garanciára, míg a bankok megmentésére 1600 milliárdot. Ezt az igazságtalan politikát a
továbbiakban nem lehet folytatni. Az európai szociáldemokraták továbbra is a
munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés mellett állnak ki, mert ez mozdíthatja ki
Európát a gödörből.
Az EP-képviselő elmondta továbbá, hogy az Európai Unió intézményeinek minél inkább
törekedniük kell a demokratikusságra, valamint az átláthatóságra, ellenkező esetben teljesen
elveszthetik az európai polgárokkal való kapcsolatot.

Együtt az Európai Unióban
Brüsszel, 2013. június 27.

Szerda délelőtt az ózdi kistérségből érkezett
látogatói csoporttal találkozott dr. Gurmai
Zita, a Magyar Szocialista Párt EP-képviselője.
A bemutatkozás után, a magyar csoport vezetője
elpanaszolta,
hogy
Magyarország
egyik
leghátrányosabb helyzetű térségében – Ózdon és
környékén – a legégetőbb gond a magas
munkanélküliség. Gurmai Zita, az MSZP EPképviselője, erre reagálva, elmondta, hogy sajnos a
gazdasági válság egész Európát sújtja, ám az
Orbán-kormány politikája ezt még inkább kiélezi, amit az állampolgárok szenvednek meg a
legjobban. Az egykulcsos személyi jövedelemadó bevezetésével, csak egy nagyon szűk kör
járt jól. A társadalom többsége kevesebbet visz haza a korábbiaknál. Jelenleg
Magyarországon 4,5 millióra tehető a szegények száma, ebből 1,5 millióan
mélyszegénységben élnek – többségükben nők. Ez a szám másfélszerese a 2010 előttieknek.
A képviselő hozzátette, hogy a fiatalok körében tapasztalható magas munkanélküliség
aggasztja leginkább. Ennek felszámolására az Európai Bizottság lépéseket kezdeményezett,
amelyeket az európai szocialisták javasoltak. Az Ifjúsági Garanciára 6 milliárd eurót
különített el a jobboldali többségű Európai Bizottság, míg a bankok megmentésére 1600
milliárdot. Gurmai Zita szerint ez elfogadhatatlan, és igazságtalan. A fiatalok

munkanélkülisége elleni küzdelemre szánt összegeket nem kiadásként, hanem a jövőbe való
befektetésként kell kezelni.
Zárásként a képviselő asszony fő területéről, a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségéről is
beszélt. Bemutatta az Európai Szocialisták Pártja Nőszervezetének 2013-as kampányát, amely
az egyenlő bérezés mellett áll ki.

Horvátország az Európai Unió tagja
Zágráb, 2013. július 1.
Dr. Gurmai Zita európai parlamenti
képviselő is részt vett a hétvégén a
Horvátország EU-csatlakozása tiszteletére
rendezett zágrábi eseményeken, így a
vasárnap esti ünnepi rendezvényen,
valamint az uniós intézmények zágrábi
képviseletének
hétfői
megnyitóján.
Gurmai Zita sok sikert kívánt az Európai
Unió 28. tagjának, és reményét fejezte ki,
hogy a szomszédos Szerbiával is
hamarosan megindulnak a csatlakozási tárgyalások, mert ez jelentené a legjobb
garanciát a térség stabilitására. A hivatalos ünnepségek mellett, Gurmai Zita találkozott
Višnja Ljubičić horvát esélyegyenlőségi ombudsmannal, valamint több, nőjogokkal
foglalkozó horvátországi civil szervezet képviselőjével is.
A Višnja Ljubičić ombudsmannal folytatott megbeszélés témája gendersztereotípiák és a nők
hirdetésekben történő szexista ábrázolásai voltak. Gurmai Zita elmondta: ezek, a nemi
szerepekhez köthető előítéletek a mindennapok részét képezik. Súlyos problémára irányítják a
figyelmet, és így nem lehet csak „egy legyintéssel” elintézni ezeket. Ehelyett a
köztestületeknek figyelmeztetésekkel, ajánlásokkal kell fellépni a káros gyakorlat ellen.
A megbeszélések során Gurmai Zita bemutatta a fiatalok munkanélküliségének
visszaszorítását, a nemek közötti bérolló megszüntetését, valamint a női képviselők arányának
növelését célzó uniós kezdeményezéseket. „Célunk, hogy a csatlakozást követően, a horvát
progresszív szervezeteket is minél gyorsabban bevonhassuk a közös munkába” – fogalmazott
Gurmai Zita.

A litván elnökség felrázhatja az egy helyben topogó Uniót
Strasbourg, 2013. július 3.
„A litván elnökséggel szembeni legfontosabb
elvárás, hogy gyorsítsa fel a jogalkotási
folyamatot, mert a költségvetési tárgyalások
elhúzódása miatt az EU túl sokáig topogott egy
helyben” – fogalmazott Herczog Edit az EP
plenáris ülésén. Az EP-képviselő nemcsak azt
üdvözölte, hogy Vilnius a balti államok közül
elsőként töltheti be a soros elnöki szerepet, de
azt is kiemelte, hogy az elnökségi program
kiemelt céljai között szerepel a közösség külső
energiapiaci függőségének csökkentése.
„Túl sokáig toporgott egy helyben az Unió, ezért most felpörgetett jogalkotási szakasz elé
nézünk” – állítja a litván elnökségi program vitájában felszólaló Herczog Edit. „Most, hogy
lezárultak végre a tárgyalások az EU következő hétéves költségvetéséről, és lassan a 2014-es
büdzséről is kapunk a Bizottságtól egy reális javaslatot, amely megfelelő mennyiségű pénzt
állít az uniós politikák finanszírozására, most a tényleges törvényalkotással tudunk végre
foglalkozni” – fogalmazott a képviselő. A biztosainktól azt várja Herczog, hogy a már rég óta
készülő jogalkotási anyagokat hozzák a Parlament és a Tanács elé, a Tanácstól pedig
konstruktív, gyors és eredményes munkára számít a képviselő. „Mi pedig itt a Parlamentben
minden erőnkkel azon leszünk, hogy minél több jogalkotási dossziét már első olvasatban is le
tudjunk zárni a saját mandátumunk lejárta előtt” – érvelt Herczog.
A szocialista politikus – aki az Európai Parlament Szocialisták és Demokraták Progresszív
Szövetsége képviselőcsoportja elnökségi tagjaként nemrég Vilniusban ismerte meg
részletesen a litván elnökség programját – üdvözli, hogy nagy hangsúlyt kap a következő fél
évben az energiapolitika, különösen az EU külső energiapiaci függőségének csökkentése.
Herczog azt kérte a litván elnökségtől, hogy vegye fel a programjába a szélessávú internet
kiépítési költségeinek csökkentését is, mert e tekintetben jelentős versenyhátrányban van
Európa, amely nemcsak az információhoz jutás szabadságát korlátozza, de a vállalkozások
költségeit is indokolatlanul növeli.

A jövő évi európai választás tétje, hogy
milyen választ ad az EU közös kihívásainkra
Strasbourg, 2013. július 3.
„A 2014-ben sorra kerülő európai választás tétje óriási, és ezért a választási kampány
során, az európai jelentőségű témákra kell irányítani a figyelmet. Az EP-választásoknak
nem belpolitikai ügyekről kell szólniuk!” – hangsúlyozta dr. Gurmai Zita európai
parlamenti képviselő a jövő évi választások lebonyolításáról szóló vitában szerda délután
Strasbourgban.

„Bár eltérő nézeteket vallunk, azt hiszem,
párthovatartozástól függetlenül, mindannyian
egyetértünk abban, hogy olyan választási
kampányt és vitákat kell folytatnunk, amelyek az
Európa előtt álló kihívásokra irányítják a
figyelmet. Ezek közös kihívásaink, amelyekre
azonban a különböző európai pártcsaládok másmás megoldást kínálhatnak. Ezeket világosan be
kell mutatnunk az európai polgároknak!” –
figyelmeztetett
az
EP
alkotmányügyi
szakbizottságának alelnöke.
Gurmai Zita emlékeztetett rá: a lisszaboni
szerződés nagyobb felelősséget és hatásköröket
ruházott az EP-re, amely – az egyetlen
közvetlenül választott uniós intézményként –
már többször bebizonyította, hogy nem fél
használni azt a polgárok érdekeit szolgáló döntések kikényszerítésére. „Az unió demokratikus
legitimációjának és átláthatóságának az EP a fő letéteményese” – hangsúlyozta Gurmai Zita.
Az EP több, a választások lebonyolításával kapcsolatos javaslatot dolgozott ki, amelyek közül
Gurmai Zita az Európai Bizottság elnökjelöltjének közös kiválasztását emelte ki. A tervek
szerint, minden európai szintű pártcsalád megnevezné a választás előtt, kit jelöl a biztosi
testület élére. Az EP-képviselő szerint ez segítene jobban láthatóvá tenni a polgárok számára
az európai pártok programja közötti különbségeket. Ezért reményét fejezte ki, hogy a
tagállamok is partnerek lesznek az EU demokratikus működésének megerősítésében.
Gurmai Zita végül hangsúlyozta, hogy az EP-választások jelöltjei, illetve a mandátumot nyert
képviselők tükrözni fogják a társadalom sokszínűségét is. „Az Európai Parlamentnek példát
kell mutatni az esélyegyenlőség érvényesítésében is!” – zárta felszólalását a képviselő.

Tabajdi: A litván elnökség védje az új tagállamok érdekeit!
A nemzeti kisebbségek védelme fontos feladat
Strasbourg, 2013. július 4.
A szociáldemokrata vezetésű
litván
kormány és a jobboldali litván államfő
július 1-jén vették át fél évre az EU
Tanácsa elnökségét. Tabajdi Csaba az
MSZP
EP-delegációjának
vezetője
köszöntötte a litván elnökséget. "Bízom
abban, hogy ugyanolyan eredményes lesz,
ahogyan Dalia Grybauskaitė elnök asszony,
amikor európai biztosként harcolt az új
tagállamok egyenjogúságáért."

"Az új tagállamok, köztük Magyarország érdekeinek határozott érvényesítésére van szükség.
A kohéziós politika keretében a Tanács által bevezetni kívánt makrogazdasági feltételrendszer
nagyon káros az új tagállamok számára. Ez különösen az önkormányzatokat és a kis és
középvállalatokat sújtaná központi kormány gazdaságpolitikai hibái miatt. Szeretném felhívni
az elnökséget arra is, hogy a Közös Agrárpolitika keretében fordítson figyelmet a kisparaszti
gazdaságok átalánytámogatási szabályainak a kidolgozására."
„A litván szociáldemokrata kormánykoalíció tagja a lengyel kisebbséget képviselő párt is.
Remélem, hogy ez javítja a lengyel kisebbség helyzetét Litvániában és segíti az európai
kisebbségvédelmi rendszer kialakítását." - hangsúlyozta Tabajdi Csaba az Európai Szocialista
Frakcióban az új tagállami képviselők fórumaként működő Visegrád Plusz Együttműködés,
mai néven a Duna-Balti Együttműködés kezdeményezőjeként is.

Az EU költségvetése

2014-2020-as büdzsé: a szükséges rossz kompromisszuma
Brüsszel, 2013. június 20.
Herczog Edit üdvözli, hogy az EP, a Bizottság
és a Tanács között zajló tárgyalásokra pontot
téve nem késlekedik tovább az Unió
következő,
hétéves
költségvetésének
elfogadásával. Az EP-képviselő ugyanakkor
továbbra
is
fenntartja
az
európai
szociáldemokraták állítását, hogy egy kevésbé
megszorításpárti, jóval inkább növekedésbarát büdzsé inkább szolgálta volna az európai
polgárok érdekeit, és gyorsabb megoldást adott volna az égető problémákra, elsősorban
a fiatalkorú munkanélküliségre.
A Szocialista és Demokrata frakció álláspontja szerint a 960 milliárd eurós költségvetés
továbbra is a deficit veszélyét lebegteti az Uniós politikák felett. A baloldali frakció azt is
nehezményezi, hogy a Tanács ígéretével szemben nem lett rugalmasabb a költségvetési
tervezet és továbbra sem kezeli elsődleges fontosságúként a munkanélküliség csökkentésének
kérdését.
Herczog szerint a konzervatív többségű Tanács szűklátókörűségét a tagállamoknak kell
korrigálni. A képviselő szerint az a tény, hogy a Tanács épp a legfontosabb területeket – mint
az innováció, a K+F vagy a munkahelyteremtés – szorongatta meg, még nem jelenti azt, hogy
ezek ne kaphatnának hangsúlyt a nemzeti fejlesztési ügynökségek, így az NFÜ helyi pályázati
rendszerében.

Az ülésszak utolsó plenárisán megszülethet a döntés az EU hétéves
költségvetésérõl
Brüsszel, 2013. június 27.

Herczog Edit üdvözli, hogy a Tanács végül
engedett az EP-nek, és a friss megállapodás
értelmében az Unió hétéves büdzséje az évek
között rugalmas lesz, azaz a fel nem
használt forrásokat nem kapják vissza a
tagállamok, hanem átvihetõek a következõ
évi uniós programok teljesítésére.
A szocialista EP-képviselõ ugyanakkor
továbbra is arra hívta fel a figyelmet, hogy az
Unió történetében példátlan, hogy a következõ
hétéves büdzsé 908 milliárd eurós fõösszege „soványabb” az elõzõ pénzügyi ciklusénál.
Mindazonáltal Herczog Edit szerint nagyon fontos, hogy végre megállapodás született a
Bizottság, a Tanács és a Parlament között, és az EP jövõ héten megszavazhatja a költségvetési
keretprogramot. Mint Herczog fogalmazott, lényeges, hogy mielõbb megkezdõdjön a program
részletes kidolgozása mind Brüsszelben, mind a tagállamokban.
A képviselõ kedvezõen értékeli, hogy az EP legfontosabb javaslatát, a rugalmassági eszköz
alkalmazását végül elfogadta a Tanács, így nehezebben fordulhat elõ, hogy az unió
költségvetése deficites legyen, ahogy ez például a 2013-as pénzügyi évre is igaz jelenleg.

Tabajdi: Magyarország felzárkóztatását szolgáló uniós szabályokat!
Elfogadható, de tovább javítandó a költségvetési kompromisszum
Strasbourg, 2013. július 2.
"Egyetértek Martin Schulz értékelésével, mely
szerint a hétéves költségvetés terén "elfogadható
kompromisszum"
született.
A
2014-20-as
költségvetés messze nem tökéletes, és nem elegendő
Európa
problémáinak
kezelésére,
célszerű
elfogadnunk ezt a kompromisszumot." - mondta
Tabajdi Csaba, az MSZP EP-delegációjának
vezetője ma Strasbourgban, az Európai Parlament
plenáris ülésén az Európai Tanács múlt heti

üléséről folytatott vitában. Tabajdi aláhúzta: támogatni fogja a hétéves költségvetésről
kialakított intézményközi megállapodást, de tovább folytatja a küzdelmet annak
érdekében, hogy Magyarország számára kedvezőek legyenek a támogatási politikák
felhasználási szabályai.
"Örömteli, hogy az unió egyik legsikeresebb kezdeményezését az Eurasmus programot
sikerült megmenteni és folytatni fogjuk. Mindenképpen üdvözlendő az is, hogy az állam és
kormányfők felemelték az Európai Ifjúsági Garanciára elkülönített forrásokat, bár
megjegyzendő, hogy ez az összeg még mindig messze elmarad a Nemzetközi Munkaügyi
Szervezet által becsült 21 milliárd eurós minimális összegtől." - hangsúlyozta Tabajdi. "A
költségvetés félidei felülvizsgálatakor mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt
az összeget tovább emeljük, ellenkező esetben a program néhány éven belül ki fog merülni,
anélkül, hogy maradandó változást érne el. Ahhoz, hogy elérjük Ausztria és Finnország
szintjét, évi 30 milliárd euróra lenne szükség." - húzta alá.
A szocialista delegációvezető hangsúlyozta: az EU költségvetésének egyik kiemelt célja a
leszakadóban lévő, a válság által különösen súlyosan érintett térségek, köztük Magyarország
felzárkóztatása. "A Kohéziós Politika felhasználási szabályait ezért úgy kell kialakítani, hogy
azok a támogatások könnyebb lehívását és hatékonyabb felhasználását szolgálják.
Elfogadhatatlan a makroökonómiai feltételrendszer, amely a kistérségeket, vállalkozásokat
büntetné a központi kormány hibás gazdaságpolitikája miatt." - zárta felszólalását Tabajdi,
megjegyezve: magyarként nagy örömére szolgált déli szomszédunk, a hétfő óta EU-tag
Horvátország nyelvét hallgatni.

Magán spórol az EU intézményrendszere
Tovább racionalizálja a kiadásait az Unió
Strasbourg, 2013. július 3.
Herczog Edit üdvözli, hogy az EP strasbourgi
plenáris ülésén elfogadta az uniós tisztviselők
és
alkalmazottak
új
személyzeti
szabályozását, mert az alkalmazás új feltételei
az eddigieknél igazságosabb viszonyokat
teremtenek, és jelentős összeget spórolnak
meg
az
európai
adófizetőknek.
Az uniós tisztviselők és alkalmazottak
személyzeti szabályozásának reformjáról szóló
jelentés
költségvetési
bizottsági
jelentéstevőjeként Herczog Edit üdvözli, hogy a
tervezet jelentős többséggel ment át a plenáris szavazáson kedden. A képviselő szerint a
fizetések és nyugdíjak 2013-14-es befagyasztása, a munkaidő megemelése, a karrier végi – és
egyes esetekben a kezdő – fizetések csökkentése nemcsak igazságosabb és fenntarthatóbb
rendszerhez vezet a válság idején, de komoly összeget, 2020-ig mintegy 2,7 milliárd eurót
spórol meg az uniós büdzsének.

Az új karrier rendszerben nemcsak szorosabb kapcsolat lesz a fizetés, valamint a nyugdíj,
illetve a tényleges munkaköri felelősség között, de olyan „válság záradékok” is automatikusan
bevezetésre kerülhetnek majd, mint az újabb krízis esetén előírt további bérstop vagy a
szolidaritási adó kivetése a tisztviselőkre.
Herczog szerint a ténylegesen elvégzett munkához és a betöltött pozíció felelősségéhez kötött
új bérezési rendszer igazságosabb közteherviseléshez, szolidárisabb Európához vezet, míg az
uniós intézményrendszer működtetése során megspórolt jelentős összegek más uniós
programokban hasznosulhatnak majd.

Ipar, kutatás, innováció

Egységes digitális hálózatok a társadalmi felzárkózásért
Brüsszel, 2013. június 20.
„Az egységes digitális távközlési piac
megteremtése nemcsak évente 110 000 milliárd
eurót spórolhat meg nekünk, de a társadalmi
felzárkóztatás egyik fontos eszköze is lehet” –
állítja Herczog Edit, a téma parlamenti
jelentéstevője.
A nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok
kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló
intézkedésekről szóló európai parlamenti és
tanácsi rendelet tervezetének szakbizottsági
vitájában Herczog Edit elmondta, hogy az EU
jelenleg éppen azon a területen szenved
versenyhátrányt a globális piacon a szétaprózott piacával, ahol pedig éppen a leggyorsabban
tudna versenyelőnyre szert tenni. A képviselő szerint az Európa 2020 stratégia célkitűzései –
minden európai 30Mbps, a lakosság fele pedig 100 Mbps sebességű internetkapcsolattal
rendelkezzen – egyáltalán nem elrugaszkodottak, ha sikerül mind a piac egységesítése, mind a
műszaki költségek csökkentése felé egyaránt hatni.
Jelenleg Európa szerte az infrastruktúra fizikai kiépítése jelenti a legsúlyosabb
költségtényezőt a szélessávú hálózatok megteremtése során, ezért elsősorban a hatósági
adatbázisok összefésülésével olyan közigazgatási rendszert kell teremteni, amely lehetővé
teszi az infokommunikációs és az energiaszektor közös beruházásait. Mint Herczog Edit
elmondta, a két szektornak félre kell tennie a versengését, mert Európa csak versenyképes,
költséghatékony digitális infrastruktúra kiépítésével lábalhat ki a válságból.

Herczog szerint a szélessávú infrastruktúra kérdését kiemelten kell kezelni, mert az
információhoz történő hozzáférés a civil társadalmat erősíti, és segít kialakítani a lényeges
politikai döntésekhez nélkülözhetetlen társadalmi véleményeket.

Az energiára összpontosít majd a litván uniós elnökség
Brüsszel, 2013. június 21.

„Az egyik legidőszerűbb kérdés, az Európai Unió
külső energiapiaci függőségének csökkentése
előkelő helyen szerepel a litván elnökség
programjában” – értékelte Herczog Edit a vilniusi
látogatáson elhangzottakat. A szocialista politikus
az Európai Parlament Szocialisták és Demokraták
Progresszív
Szövetsége
képviselőcsoportja
elnökségi tagjaként vett részt a 2013 második
felében esedékes elnökségi félév felkészülési
munkálatait bemutató találkozókon a litván
kormány tagjaival.
Herczog szerint az elnökségi feladatokra készülő litván kormány jól látja, hogy a külső
energiafüggőség csökkentéséhez a belső energiapiac mielőbbi egységesítésén keresztül vezet
az út, ezért Vilnius komoly és sürgős lépéseket tervez a folyamatban lévő jelentések
véglegesítése és az európai tanácsi döntések meghozatala érdekében.
A július 8-án az EP Ipari-, kutatási- és energiaügyi bizottságába látogató Jaroslav Neverovic
energiaminiszter hozzátette, hogy a tagállamok által kialakított energiamix további
diverzifikációjától is jelentős eredményeket várnak, így prioritásként kezelik a nukleáris
biztonság és a bioüzemanyagok kérdéseit is.
Herczog Edit úgy fogalmazott a találkozókat követően, hogy a litván elnökség teljességgel
megértette az idők szavát, és azokra az uniós politikákra összpontosítja az energiáit a
következő hónapokban, amelyek jelenleg stratégiailag a legfontosabbak az európaiak
közössége számára.

A megszorítások ellenére támogatni kell a kicsiket
Brüsszel, 2013. június 26.
„Az Unió kisvállalkozás-politikája nem
helyettesítheti
a
tagállamok
gazdaságpolitikáját,
annak
csak
kiegészítéseként
értékelhető”
–
hangoztatta Herczog Edit az EP
Kisvállalkozói Munkacsoportja által
szervezett
"Európa
a
Kisés
Középvállalkozásokért" konferencián.
A
következő
hétéves
költségvetési
keretprogram kis- és középvállalkozókra
vonatkozó
fejezeteit
körüljáró
tanácskozáson elsősorban azt vizsgálták, hogy a tagállamok megszorítási politikája és a
szűkülő uniós büdzsé közepette mely programok szolgálhatják mégis a kkv-k érdekeit.
Herczog Edit elnökségi tag szerint az a legfontosabb, hogy a jelenlegi szűkös források ott
fejtsék ki a hatásukat, ahol a növekedés és a munkahelyteremtés a leginkább biztosított. A
képviselő szerint ugyanis a tervezett 70 milliárd eurós regionális fejlesztési forrásokból nem
juthat egyformán mind a 23 millió európai kkv-nak. Éppen ezért azokra a programokra kell a
legnagyobb figyelmet fordítani, amelyek a kicsik esetében is a határokon átnyúló
együttműködés, a digitalizáció, az energiahatékonyság javítása irányába hatnak. A képviselő
fontosnak tartotta leszögezni, hogy a sokszor emlegetett túlzott adminisztrációs
követelmények nem az Unió sajátjai, hanem épp a tagállamok belső szabályzásaiból
fakadnak. „A kisvállalkozói javaslatcsomag értelmében az EU-nak éppen az a feladata, hogy
ezek ellen fellépjen” – állítja Herczog.

Nem Magyarországon keresztül érkezik az azeri földgáz Európába
Brüsszel, 2013. június 28.

„Nyugat-Európa számára előnyös, Magyarország
számára
hátrányos,
hogy
az
orosz
energiafüggőségünket csökkentő azeri földgáz
mégsem az eddig előnyben részesített Nabucco,
hanem az 500 kilométerrel rövidebb Transz-adriai
földgázvezetéken (TAP) keresztül jön Európába” –
kommentálta a Shah Deniz II. földgázmezőt
kitermelő konzorcium döntését Herczog Edit.

A szocialista energiapolitikus hozzátette, míg a kormány kisebb diplomáciai vihart kavart
Kaukázus-politikája nem tette meg a kívánt hatást, az Uniót magára haragító kormányzati
szabadságharcnak minden bizonnyal volt szerepe abban, hogy a befektetők bizonytalannak
ítélték meg a bolgár-román-magyar útvonal sorsát.
Herczog Edit szerint érthető a Bizottság öröme, hiszen a Kaszpi-tengeri gázt Törökországból
Albánián keresztül Olaszországba szállító TAP nemcsak Európa energiaellátás-biztonsági
problémáira ad hatékony választ, de rövidebb, így költséghatékonyabb is a Nabucconál. Az
EP-képviselő szerint ezzel a hosszú folyamatot lezáró döntéssel nemcsak az bizonyosodott be,
hogy Orbán Viktor politikája Európában hiteltelenné tette az országot, de arra is rávilágít,
hogy keleti partnereink sem bíznak bennünk. „A kormányzati rövidlátás miatt Magyarország
ismét kimarad egy az Európa többi része számára előnyös döntés kedvező fejleményeiből” –
értékelte a helyzetet a képviselő.

Egységes digitális piac - üzleti és kulturális lehetőség
Strasbourg, 2013. július 4.

Egy minden tekintetben egységes digitális piac
kiépítése 500 millió fogyasztót hozhat a hazai
kisvállalkozásoknak is kommentálta
Herczog Edit az EP csütörtöki, a digitális
egységes piac megvalósításáról szóló jelentés
vitájában elhangzottakat. A képviselő szerint
a digitális piac egységesítésére elsősorban úgy
kell
tekinteni,
mint
Európa
versenyképességéhez
nélkülözhetetlen
tényezőre.
Európa vállalkozásai 99%-ban kkv-k, amelyek számára keresve sem találunk kedvezőbb
piacra jutási lehetőséget, mint az 500 milliós digitális piac teljes egybenyitása - állítja
Herczog Edit, aki szerint ennek érdekében a jogi, a technológiai és üzleti akadályok egységes
és eltökélt lebontására lesz szükség. A legfontosabb jogi feladatnak a szellemi tulajdon és a
személyes adatok védelme egységes szabályozásának megteremtését, a legsürgetőbb
technológiai lépésnek a szélessávú hálózatok költséghatékony kiépítését, az Európa térképén
tátongó digitális fehér foltok felszámolását nevezte a képviselő.
Herczog szerint az infokommunikációs infrastruktúrába történő beruházáshoz hiányzó tőkét a
magánszektorban kell előteremteni, mindezt úgy, hogy a szektor vállalatai felismerjék az
egységes piacban rejlő lehetőségeket, és a felhasználói költségek valódi csökkentésében
legyenek érdekeltek. Ennek a csomagnak Herczog szerint részét kell képeznie az európai
baloldal által folyamatosan szorgalmazott roamingdíj-csökkentésnek, végül teljes
megszüntetésnek, illetve az internethez való hozzáférés egyenlősége és a hálózatok közötti
semlegesség tagállami szintű deklarációjának.

Herczog szerint az üzleti-gazdasági szempontok mellett a diszkriminációmentesség is
lényeges hozzáadott értéke a digitális piacnak, hiszen egyes hátrányos helyzetű csoportok
információhoz jutását, a kulturális értékek megőrzését és terjesztését mi sem segíti jobban,
mint a tudás szabad áramlása. Ebből a szempontból a képviselő az e-közigazgatás
minőségének európai szintű javulását várja, hiszen minden európai polgár alapvető joga, hogy
akár határokon átnyúló ügyeit is egyszerűen, idő- és költséghatékonyan tudja elintézni.

Foglalkoztatás, szociális jogok

Gondoljuk újra az oktatást!
Elfogadta Göncz Kinga előterjesztését a foglalkoztatási szakbizottság
Brüsszel, 2013. június 24.

A munkaerőpiacon való érvényesüléshez
elengedhetetlen készségek és képességek
elsajátításának fontosságát, a befogadó és
integrált
oktatás
szükségességét
hangsúlyozza az a vélemény, amelyet Göncz
Kinga előterjesztésére fogadott el az Európai
Parlament foglalkoztatási és szociális ügyi
bizottsága. A testület a "Gondoljuk újra az
oktatást" című európai uniós stratégiáról
szóló parlamenti jelentéshez fűzte hozzá az
álláspontját. "Az oktatás akkor éri el a
célját, ha az iskolapadból nem pusztán versenyképes munkavállalók, hanem elégedett, a
sorsukat irányítani képes emberek kerülnek ki" - hangoztatta a szocialista EP-képviselő.
"Miközben majdnem minden negyedik fiatal munkanélküli Európában, kétmillió üres állásra
nem találni munkaerőt. A statisztika arról árulkodik, hogy valami nagyon nincs rendben az
oktatási rendszereinkkel, hiszen képtelenek felkészíteni fiatalok tömegeit a munkás életre,
összhangba hozni a keresletet és a kínálatot. Az oktatás és képzés radikális megújítására van
szükség, többek között arra, hogy az iskolából frissen kikerülők olyan képességekkel és
készségekkel rendelkezzenek, amelyekkel könnyen és gyorsan munkát találnak, és
alkalmazkodni tudnak a folyamatosan változó munkaerőpiaci helyzethez" - fejtette ki Göncz
Kinga.

A szocialista képviselő hozzátette: A foglalkoztatási bizottság véleménye erőteljesen
hangsúlyozza a transzverzális készségek - egyebek mellett a kezdeményező- és vállalkozói
készség, a kreativitás, a problémamegoldás, a kritikus gondolkodás - fejlesztésének a
szükségességét. Éppily fontos, hogy a tanulmányaikat befejezők tisztában legyenek az
állampolgári jogaikkal, élni tudjanak az Európai Unió kínálta mobilitási lehetőségekkel,
ismerjék a demokratikus játékszabályokat, értő fogyasztói legyenek a globális médiának.
A dokumentum szerint befogadó és integrált oktatási rendszerre van szükség. A társadalom
minden sérülékeny csoportja számára biztosítani kell az oktatáshoz való hozzáférést. "Külön
felszólítjuk a tagállamokat arra, hogy tegyenek erőfeszítéseket a hátrányos helyzetű
kistérségekben élő, a legközelebbi oktatási intézménytől bejárhatatlanul messze lakó
gyermekek iskolába járásának az előmozdításáért. Az iskolából kimaradók magas számának
csökkentése érdekében javasoljuk többek között a korai fejlesztési és oktatási programok
bevezetését és elterjesztését, valamint különféle támogatási formák - ösztöndíjak, segélyek,
diákhitel konstrukciók - kínálatának a bővítését. A hátrányos helyzetű gyermekek
szegregációjára, speciális iskolákba kényszerítésére határozottan nemet mondott a
szakbizottság " - szögezte le a szocialista képviselő.
A Göncz Kinga által gondozott bizottsági vélemény az ifjúsági munkanélküliség csökkentése
érdekében hozott sikeres tapasztalatok átadására buzdítja a tagállamokat. Szorgalmazza az
oktatási intézmények, a vállalkozások és a szociális partnerek közötti párbeszédet.
Hangsúlyozza, hogy szükség van a tanárok magas szintű és élethosszig tartó továbbképzésére.
A pedagógusokat fel kell felkészíteni a különféle kultúrák megismerésére, a diákok egyéni
igényeihez szabott tanítási módszerek elsajátítására.

Megszorítás helyett strukturális reformokra van szükség
Strasbourg, 2013. július 2.
„Üdvözlendő, hogy a Tanács végre érdemi
lépéseket tervez az ifjúsági munkanélküliség
felszámolása
érdekében,
de
a
válság
felszámolásához le kell térni a tagállamok által
alkalmazott, pusztán a megszorításokra alapozó
politika útjáról” – fogalmazott Herczog Edit a
Tanács múlt heti ülésének fejleményeit értékelő
plenáris vita kapcsán.
Az európai baloldal régóta szorgalmazza, hogy a fiatalokat sújtó, Európa egyes részein drámai
méreteket öltő fiatalkori munkanélküliség kerüljön fel az európai politikai napirendre,
Herczog Edit ezért üdvözli, hogy a Tanács végre kellő komolysággal kezeli a problémát, és –
többek között a strukturális alapok szerepének újragondolásával – konkrét intézkedéseket
tervez az orvoslására.
Herczog szerint fel kell ismerni, hogy Európában nem önálló pénzügyi-, gazdaság-, vagy
munkaerő-piaci válság van, hanem ezek a jelenségek egymással szorosan összefüggenek. A

politikus elismeri, hogy a rendezett államháztartás egy jelentős lépés a stabilitás megteremtése
irányába, de a folyamatos megszorító csomagok nem szolgálják a gazdasági növekedést, így a
munkahelyteremtés érdekeit sem.
A képviselő úgy fogalmazott, hogy a megszorítás valódi strukturális reformok és az európai
szolidaritás eszméjének újragondolása nélkül csak a társadalom és a vállalkozások terheit
növeli, érdemi gazdaságélénkítő hatás nélkül. Ebből a szempontból Herczog üdvözli, hogy a
Bizottság és a Tanács egyaránt eltökélt abban, hogy a kisvállalkozóknak szánt hitelprogramok
a 2013-15-ös időszakban az új európai beruházási terv keretében tőkeinjekciót kapjanak.

Nem a hajléktalanság kriminalizálására!
Strasbourg, 2013. július 4.
Nem csökkenteni kell, hanem felhasználni az Európai
Szociális Alap forrásait a legszegényebbek társadalmi
befogadására - jelentette ki Göncz Kinga szocialista EPképviselő a "Válság hatása a kiszolgáltatott helyzetű
csoportok ellátáshoz való hozzáférésére" című jelentés
csütörtök délelőtti vitájában.
"Az Európai Parlament számos alkalommal foglalkozott már
a válság szociális hatásaival, jelentések készültek a lehetséges
megoldásokról. Ezek fő üzenete az volt, hogy az Unió
alapvető értékeit válság idején is tiszteletben kell tartanunk,
hogy az egészségügyi, szociális ellátást alapjogként kell
kezelnünk, s hogy külön figyelmet kell fordítanunk a
legsérülékenyebb társadalmi csoportokra" - fejtette ki Göncz
Kinga a vitában.
"Ugyanakkor azt látjuk, hogy minden igyekezetünk ellenére a szegénység kockázatának kitett
lakosság aránya nagyon magas, nő az egyenlőtlenség, a kirekesztés, a szegények még inkább
elszegényednek. Az egészségügyi, szociális ellátásra fordított keretek csökkentek, romlott az
ellátások minősége és az azokhoz való hozzáférés. Egyes tagállamokban a legkiszolgáltatottabbak
bűnbakként kezelése, kriminalizálása is folyik. A szociális munkát jórészt idősödő emberek, nők és
vendégmunkások végzik" - hangsúlyozta a szocialista képviselő.
"Kérjük a tagállamokat, hogy javítsák a szociális munka imázsát, támogassák a szociális munka
oktatását, a fiatalok toborzását erre a szakmára. Ahelyett, hogy csökkenteni akarnák, használják az
Európai Szociális Alap 2014-ben megnyíló pénzügyi lehetőségeit a legszegényebbek társadalmi
befogadására" - fejezte be hozzászólását Göncz Kinga.

Kisebbségi és emberi jogok

Tabajdi: helyezzük új alapokra a kisebbségek védelmét Európában!
Erős európai kisebbségvédelmi rendszer kialakítása a cél!
Brixen, 2013. június 21.

"Adjunk
új
lendületet
az
európai
kisebbségvédelemnek!" - adta ki a jelszót
Tabajdi Csaba, az EP Nemzeti Kisebbségügyi
Intergroupjának
(Frakcióközi
munkacsoportjának) elnöke, az MSZP EPdelegációjának
vezetője
az
Európai
Nemzetiségek Föderális Uniója (FUEN)
kisebbségvédelmi ernyőszervezet kongresszusán
a dél-tiroli Brixenben. Tabajdi Csaba a
kongresszuson tartott vitaindító beszédében
hangsúlyozta: "Minél előbb jogilag kötelező
érvényű európai uniós kisebbségvédelmi szabályozás elfogadására van szükség, ebben
pedig az Európai Parlament és a Lisszaboni Szerződés által létrehozott új eszköz, az
egymillió aláírást igénylő Európai Polgári Kezdeményezés segíthet."
"Európában ma negyvenmillió ember tartozik valamilyen nemzeti kisebbséghez, azaz a teljes
európai lakosság több mint nyolc százaléka. Míg a 90-es években és az Európai Unió 200407-es keleti bővítéséig nagy lépéseket tettünk előre a kisebbségi jogok európai szintű
biztosításában, ez a folyamat az utóbbi években erőteljesen lelassult." - értékelte a helyzetet a
magyar szocialista politikus, aki a 80-as évek közepétől kiemelten foglalkozik a külhoni
magyarok érdekeinek védelmével, a romák társadalmi integrációjával, valamint az európai
kisebbségvédelemmel. "Jelenleg abban a helyzetben vagyunk, hogy míg az Európai Unió a
csatlakozáshoz szükséges koppenhágai követelményeken keresztül nyomást tud gyakorolni a
tagjelölt országokra a kisebbségi jogok szavatolása érdekében, az uniós csatlakozás után már
nem kérhető számon a tagországi kormányokon ezen jogok biztosítása. Ilyen
visszarendeződést tapasztalhattunk Szlovákiában és Romániában az utóbbi években." - tette
hozzá az EP-képviselő.
A szocialista politikus kiemelte, hogy a Kisebbségügyi Intergroup elkészítette az európai
kisebbségvédelem jogi alapjait rögzítő EP állásfoglalás tervezetét, amelynek parlamenti
megvitatását és elfogadását ez év őszére tervezik. "Az átfogó állásfoglalás összegzi mindazt,
amelyet az Európai Parlament korábban a kisebbségvédelem egyes területein már kialakított.
Mindezt most egységes keretbe foglalják össze. Ezzel megkerülhetetlen hivatkozási pontot
teremtünk az uniós kisebbségvédelmi rendszer alakulásához." - fejtette ki Tabajdi Csaba.

„A berlini fal leomlása a közép- és kelet-európai államok elmúlt két évtizedének legfontosabb
kezdeményezése az RMDSZ, a Dél-Tiroli Néppárt és a FUEN által javasolt európai polgári
kezdeményezés. E kezdeményezés felszólítja az Európai Bizottságot, hogy átfogó európai
kisebbségvédelmi rendszert hozzon létre. Nagyon jó, hogy az Európai Unió kidolgozta a
közös uniós romastratégiát. Most az őshonos nemzeti kisebbségeken a sor: ezt a 40 millió
uniós polgárt is megilleti ugyanaz az európai uniós védelem." - tette hozzá. "A
kezdeményezés benyújtásához legalább egymillió aláírás szükséges legalább a tagállamok
egynegyedéből. Nemcsak a kisebbségeket, hanem a társadalmi többséget képviselő emberek
támogatására is szükségünk van. Az Intergroup ezért mindent megtesz azért, hogy kiterjedt
kapcsolatrendszerével, valamint az európai parlamenti jelentés elfogadtatásával segítse a
kezdeményezés sikerét még az európai parlamenti ciklus 2014-es lezárása előtt." hangsúlyozta Tabajdi Csaba.

Elfogadhatatlan a közszolgálati média bezárása
Strasbourg, 2013. július 3.
A közszolgálati televíziónak, rádiónak kiemelt szerepe
van abban, hogy egy ország lakossága megfelelően és
kiegyensúlyozottan tudjon tájékozódni - fejtette ki
Göncz Kinga a görög közszolgálati média bezárásáról
tartott
szerdai
plenáris
vitában
elhangzott
hozzászólásában.
A szocialista EP-képviselő
hangsúlyozta, hogy a közszolgálati média a
demokrácia fontos pillére.
"A közszolgálati televízió különösen fontos szerepet játszik egy ország demokratikus
berendezkedésében, különösen akkor, ha olyan nehéz gazdasági helyzetben van, mint
Görögország. Azt is tudjuk, hogy a görög közszolgálati televízió és rádió volt a fő
információs forrása külföldön élő görögöknek. Ismeretes, hogy a görög kormányon nagy
nyomás van, hogy csökkentse a közalkalmazottak létszámát, de elfogadhatatlannak tartjuk,
hogy az ilyen módon történjen. Ugyancsak elfogadhatatlannak tartjuk a közszolgálati
műsorszóró vállalat bezárását.
A bírósági döntésnek megfelelően biztosítani kell a folyamatos szolgáltatást, és a szükséges
reformokat az érintettekkel konzultálva kell majd bevezetni. Szeretném a görög kormány
figyelmébe ajánlani azt a jelentést, amit nemrégiben fogadott el az Európai Parlament a
médiaszabadság minimum követelményeiről. Ez javaslatokat ad arra vonatkozóan, hogyan
történjen a közszolgálati média átalakítása. Ezek közé tartozik a tényfeltáró újságírás
támogatása, a közszolgálat megfelelő finanszírozása, az önszabályozó testületek létrehozása, a
független médiafelügyelet és a politikai befolyástól mentes közszolgálati média
megteremtése.
Örülnénk, ha a görög kormány ennek szellemében határozná meg a további lépéseket

Környezetvédelem, közegészségügy

Tabajdi: Az Unió trafikmutyi helyett az emberek egészségét védi!
A fiatalkori dohányzás visszaszorítása kulcskérdés
Brüsszel, 2013. június 19.

Az EP Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Bizottsága ma nagy többséggel elfogadta
Tabajdi
Csaba
európai
dohánytermék
irányelvhez
kapcsolódó
jelentését.
A
jelentéstevő nagy hangsúlyt fektetett a
dohányzáshoz való hozzászokás megelőzésének
kérdésére. Ez kulcsfontosságú az európai
állampolgárok egészségének megőrzésében.
Ehhez
nem
a
fideszes
holdudvart
helyzetbehozó trafikmutyira van szükség,
hanem a fiatalkori dohányzás visszaszorítását
szolgáló "Európai Dohányzás Megelőzési
Alap" (European Smoking Prevention Fund)
felállítására.
„Kezdeményeztem, hogy a dohánytermékek internetes kereskedelmét uniós szinten tiltsuk be,
mivel ez lehet a leghatékonyabb módja a fiatalok egészségvédelmének és az illegális
kereskedelem visszaszorításának. A csak papíron létező kormánypropagandával szemben az
uniós dohánytermék irányelv valóban az állampolgárok egészségét védi. Az irányelv
felülvizsgálata során külön figyelmet fordítottam a dohánytermesztésben dolgozók
munkahelyeinek megőrzésére." - hangsúlyozta az EP Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Bizottságának főtagja.
"Európában 400 ezer állampolgár sorsa függ a dohánytermesztéstől, olyan elszegényedett
régiókban, ahol nincs más munkalehetőség. Magyarországon 30 ezer nyírségi, hajdúsági és
kiskunsági embernek biztosít megélhetést a dohánytermesztés. Törekednünk kell arra, hogy a
dohányzásellenes rendelkezések mellékhatásaként a dohánytermesztőket ne lehetetlenítsük el.
A dohánytermesztő gazdák döntő többsége ugyanis csak néhány hektáron gazdálkodik." húzta alá a szocialista politikus.
Tabajdi Csaba újra emlékeztetett arra, hogy sajnálatos módon a dohányzás minden évben 700
ezer európai állampolgár halálához vezet, akik túlnyomó többsége, több mint 90%-a 25 éves
kora előtt kezdett el dohányozni. "A dohányosok jogait sem hagyhatjuk azonban figyelmen
kívül. Minden felnőtt ember alapvető joga annak eldöntése, hogy dohányzik, vagy sem. A

dohányosok bevonása nélkül nem lehet érdemi javulást elérni, hiszen a saját életükről
kizárólag ők döntenek."

Tabajdi: Egészséges ivóvizet 2,5 millió magyarnak!
Csak európai összefogással őrizhető meg vizeink minősége!
Strasbourg, 2013. július 2.
"Magyarország 2004-es csatlakozása óta
jelentősen javult a hazai ivóvíz és a fürdővizek
minősége köszönhetően a szigorú uniós
előírásoknak, és a vízminőség javítását
szolgáló támogatásoknak. Magyarországon
2,5 millió ember él olyan területen, ahol az
ivóvíz minősége nem megfelelő. Főként a délalföldi megyékben az arzénra és a nitrátra
vonatkozó
egészségügyi
határértékek
nincsenek
összhangban
az
uniós határértékekkel. Az uniós szabályozás most tervezett változtatásai tovább
szigorítanák az európai folyók és tavak tisztaságára vonatkozó előírásokat. Mivel az
összes magyarországi folyó az országhatáron túlról ered, csak európai-szintű
szabályozással őrizhető meg vizeink minősége. A mostani irányelv valamennyi uniós
polgár, benne a magyar emberek érdekeit is szolgálja." - mondta Tabajdi Csaba, a
Környezetvédelmi Bizottság tagja a vízkeretirányelv kapcsán rendezett európai
parlamenti vitában.
Tabajdi Csaba kiemelte, hogy "a magyarországi vizek állapotának javításához
elengedhetetlen, hogy az emberi egészségre, az élővilágra, vagy a természeti környezetre
veszélyes (elsőbbségi és kiemelten veszélyes) anyagok jelenlétét folyamatosan ellenőrizni kell
a hatóságoknak. Az ellenőrzés kulcsfontosságú, hiszen természetes vizeink tízmillió magyar
állampolgár számára szolgálnak ivóvízbázisként, nyaranta pedig több millióan használják
azokat fürdőzésre. Az uniós irányelv szigorításának köszönhetően elkerülhetőek lennének a
2000-es tiszai ciánkatasztrófához hasonló szennyezések is." A szocialista EP-képviselő
emlékezetett: a Víz Keretirányelv mérföldkövet jelent nemcsak Európa, de Magyarország
vízgazdálkodásában is. Világviszonylatban is egyedülálló a célkitűzés, miszerint 2015 végéig
minden uniós tagállamban biztosítani kell a folyók, a tavak és a talajvíz "jó ökológiai és
kémiai állapotát".

Tabajdi: Magyarország is részesedik az uniós kárenyhítésből
Az uniós támogatásokat fordítsuk az árvizek megelőzésére!
Strasbourg, 2013. július 3.
"A
Németországot,
Csehországot,
Ausztriát és hazámat, Magyarországot
sújtó árvíz, amelyet "az évszázad
árhullámként"
tartanak
számon
példaértékű összefogást eredményezett. A
gátakon közel negyvenezer önkéntes,
valamint kilencezer rendőr, katona, és
tűzoltó önfeláldozó munkával vették ki
részüket az árvízi védekezésben. A
legnagyobb elismeréssel köszönjük meg az
áldozatos munkájukat. Magyarország
európai uniós tagállamként ugyanis jogosult arra, hogy kárenyhítésre pályázzon az
uniós szolidaritási alapból. Bízom abban, hogy amiként 2006-ban, majd 2010-ben a
szocialista kormányok sikerrel folyamodtak uniós támogatásért, Magyarország újra
számíthat az Európai Szolidaritási Alap gyors segítségére." - fogalmazott Tabajdi
Csaba, az MSZP EP delegációjának vezetője írásbeli hozzászólásában az európai
árvizek kapcsán.
Tabajdi Csaba hozzátette: "Magyarországon a 95 árvíz sújtotta település közül már csupán
négyben zajlanak a helyreállítási munkálatok. Sürgetem a magyar hatóságokat, hogy szűkebb
hazámban, Bács-Kiskun megyében is mihamarabb fejezzék be a helyreállítási munkálatokat
és kezdjék meg a károk felmérését. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a magyarországi
kárösszeg nem éri el a támogatáshoz szükséges alsó határértéket, de a szomszédos ország
klauzula értelmében hazánk is részesedhet az uniós segítségből."
"Arra kérem valamennyi európai parlamenti képviselőtáraimat, tegyünk meg mindent annak
érdekében, hogy a magyar árvízkárosultak ezúttal is megfelelő és gyors uniós támogatásban
részesüljenek. A magyar szocialista EP képviselők - ahogy korábban is – ebben mindent
segítséget megadnak a kormánynak. A támogatást a károsultak segítése mellett a további
árvizek megelőzését szolgáló intézkedésekre kell fordítani. Jó lenne, ha az árvízvédelmi
rendszer fejlesztése, a gátak korszerűsítése nemcsak árvíz idején, hanem az árhullám
levonulása után is a kormány kiemelt célkitűzése lenne." - hangsúlyozta a szocialista EPképviselő.

Árvizek: gyors uniós segítségre és európai szintű együttműködésre van
szükség
Strasbourg, 2013. július 3.

„Miközben a közép-európai tagállamoknak soha
nem látott árvízzel kellett szembenézniük,
kiderült: az Európai Unió Szolidaritási
Alapjának forrásai erre az évre teljesen
kimerültek. Ez is azt támasztja alá, hogy nagyobb
rugalmasságra
van
szükség
az
uniós
költségvetésben” – hangsúlyozta dr. Gurmai Zita
európai parlamenti képviselő a közelmúltbeli
közép-európai árvizekről rendezett vitához
benyújtott hozzászólásában.
Gurmai Zita emlékeztetett rá: az EU Szolidaritási Alapot 2002-ben azért hozták létre, hogy az
unió pénzügyi segítséget tudjon adni a jelentős természeti katasztrófától sújtott tagállamainak.
Az EP-képviselő kiemelte a hosszú távú szemlélet fontosságát, és sürgette a tagállamokat,
hogy valamennyi rendelkezésükre álló eszközt – beleérve az uniós pénzügyi támogatásokat is
– használjanak fel árvízvédelmi rendszereik fejlesztésére. Gurmai Zita szerint a
tagállamoknak a jövőben – a kétoldalú segítségnyújtás helyett – teljes mértékben ki kellene
használni az EU polgári védelmi mechanizmusát is, amely rövid időn belül eszközöket és
felkészített csapatokat tud a katasztrófa által sújtott tagállamok rendelkezésére bocsátani.
„A tudományos kutatások a következő évtizedekre még nagyobb árvizeket és pusztító
viharokat vetítenek előre Európában. Fontos ezért, hogy az európai intézmények és a
tagállamok készen álljanak az azonnali segítségnyújtásra és az együttműködésre, ha az
szükségessé válik” – zárta hozzászólását az EP-képviselő.

Mezőgazdaság

Tabajdi: A magyar gazdák jól járnak!
Az Európai Parlament javította hazánk helyzetét a Közös Agrárpolitika
reformjában
Brüsszel, 2013. június 27.
"A
magyar
gazdák
számára
előnyös
megállapodás született a Közös Agrárpolitika
reformjáról tegnap Brüsszelben. Magyar
nemzeti érdek, hogy a fiatal gazdák külön uniós
támogatásban
részesüljenek,
e
nélkül
elképzelhetetlen
a
hazai
mezőgazdaság
megerősítése, a vidék megújulása. Korábbi
kezdeményezésemnek megfelelően a fiatal
gazdák számára a támogatható terület
nagyságát 90 hektárban állapították meg.
Fontos eredmény, hogy lehetőség nyílik az öt hektár alatti kisgazdaságok egyszerűsített
támogatására. Így Magyarországon több százezer magyar család megélhetése javulhat
2015-öt követően. A termeléshez kötött támogatásokat továbbra is a nehéz helyzetben
lévő ágazatokra, mint az állattartás támogatásra lehet fordítani." - értékelte a Közös
Agrárpolitika jövőjét meghatározó tárgyalásokat Tabajdi Csaba, az EP Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Bizottságának tagja.
Tabajdi Csaba aláhúzta: "A magyar gazdák pozíciója a területalapú támogatások terén már
korábban is a 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. 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."
"Ahhoz, hogy Magyarország valóban nyertese legyen 2015 utáni a Közös Agrárpolitikának,
szakmailag is megalapozott tervezési munkára van szükség a magyar hatóságok részéről is.
Biztosítani kell azt, hogy ebbe - ellentétben az elmúlt három év kormányzati gyakorlatával az ágazat valamennyi szakmai szervezete beleszólást kapjon." - hangsúlyozta a szocialista EPképviselő.

Nők jogai, esélyegyenlőség

Fókuszban a szegénység elleni küzdelem és a nemek közötti esélyegyenlőség
Brüsszel, 2013. június 19.

Az afrikai, karibi és csendes-óceáni
országok (AKCS-országok) és az EPképviselők találkozóján további két
fontos témakörben szólalt fel dr. Gurmai
Zita Brüsszelben. A mezőgazdasági
tendenciákban és a fiatalokat érintő
kérdésekben fogalmazott meg fontos
javaslatokat.
A szocialista képviselő beszédét lesújtó
számadattal nyitotta, amely szerint 870
millió ember éhezik világszerte.
Négy kérdést fogalmazott meg, amelyekre minél előbb választ kell adni az emberek és a
környezet érdekében. Elsőként – a fenntarthatóság jegyében – a természetbarát
mezőgazdasági eszközök és termékek minél szélesebb körben való használatát szorgalmazta.
Másodsorban felhívta a figyelmet a bio üzemanyagok körül tapasztalható spekulációk miatti
áringadozásokra, amelyek már így is jelentős élelmiszerválsághoz vezettek. A kistermelők és
a kisebb mezőgazdaságból élő közösségek érdekei sem maradhattak el, hiszen a képviselő
asszony a külföldi befektetők mértéktelen földvásárlásaira is figyelmeztetett. Természetesen a
kiemelt témák közé került a nők helyzete a mezőgazdaságban is. Gurmai Zita hangsúlyozta,
hogy a nők oroszlánrészt vállalnak a mezőgazdasági munkákban, mégsem részesülnek
arányosan az ezért járó juttatásokból.
„Az egyik ENSZ beszámoló szerint, a nők aránya egyes országokban akár a 70 százalékot is
eléri a mezőgazdaságban dolgozóknál, ám nincs saját földterületük. Vajon milyen hitelezési
programmal tudnánk segíteni, hogy megforduljon ez a folyamat?" – tette fel a kérdést Gurmai
Zita.
Dacian Ciolos az Európai Bizottság részéről teljes mértékben egyetértett a képviselő asszony
felvetéseivel, s hangsúlyozta, hogy a jövőben a nők érdekeit, jogait kiemelten kell kezelni
ebben a dimenzióban is.
A szocialista képviselő végezetül a közös agrárpolitikával kapcsolatban elmondta, hogy a
lisszaboni szerződés értelmében – a szegénység csökkentése érdekében – az EU-nak lépnie
kell.
A fiatalokat érintő témakörben Gurmai Zita elmondta, hogy a millenniumi fejlesztési célok
között szereplő alapfokú oktatás megerősítése és kiterjesztése sajnálatos módon nem valósult

meg. Az UNESCO felmérése szerint, a szubszaharai országokban drámai visszaesés
tapasztalható.
„Erős, megbízható forrásokra van szükségünk, hogy az alapfokú oktatást felkaroljuk. Ez
befektetés a jövőbe!" – emelte ki az EP-képviselő.
A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség az oktatásban sem valósul meg. Az iskolalátogatási
statisztikák alapján egyértelmű, hogy a lányok még mindig le vannak maradva.
Gurmai Zita elmondta, hogy az Európai Unió továbbra is elkötelezett, hogy javítson a
gyermekek és fiatalok helyzetén. Hozzátette: a fejlődő országoknak pedig nemzeti
politikájukon keresztül kell segíteni a fiatalokat.
Cina Lawson, togói miniszter asszony a magyar EP-képviselő észrevételeivel kapcsolatban
elmondta, hogy Togóban hamarosan programot indít a kormányzat a fiatalok oktatása és
szakképzése érdekében. Hozzátette, hogy nem csak az iskolázott rétegeket kívánják segíteni,
hanem az alulképzettebbeket is, ezzel biztosítva az esélyegyenlőséget.

Több nőt a döntéshozatali testületekbe!
Brüsszel, 2013. június 19.

Szerda délelőtt közösen ülésezett a Nők jogai
és Esélyegyenlőség, valamint a Jogi Ügyek
Bizottsága. A tanácskozáson dr. Gurmai Zita
is jelen volt. Evelyn Regner (S&D) és Rodi
Kratsa (EPP) jelentéstevők – a legjobb
javaslat
kidolgozása érdekében –
a
tagországok nemzeti képviselőit is bevonták.
Gurmai Zita felszólalásában elmondta, hogy
számos tagállamból, és a privát szektorból is heves reakciókat váltott ki a nők szerepének
növelése a cégek döntéshozatali testületeiben. Ez azonban nem hátráltathatja őket abban, hogy
tovább küzdjenek az ügyért, hiszen számtalan kutatás bizonyította, hogy a gazdaságra
jótékony hatással van, ha a nők szerepe erősödik ebben a dimenzióban.
Viszont jelenlegi formájában számos pontos gyengének mutatkozik a javaslat – ezekre a
hiányosságokra mutatott rá Gurmai Zita.
„A 40 százalékos kvóta nem az igazgatói tanácsokra vonatkozik, ahol a valódi folyamatok
zajlanak, hanem a felügyelő bizottságokra. Úgy gondolom, szankciók megfogalmazása nélkül
erőtlen lesz a javaslat" – fejtette ki a szocialista képviselő.
Azt is hozzátette, hogy a határidőt ugyancsak aggályosnak tartja, hiszen a 2028-as lejárat túl
hosszú, rossz útra terelheti az ügyet.

„Ez nem csak a nemek közötti egyenlőségről és a demokráciáról szól, hanem a gazdaságról is,
amelyre ösztönző hatással van az ügy. Jól látható, hogy a gazdasági válság azokra az
országokra kevésbé gyakorolt hatást, amelyek korábban már felismerték a nők szerepének
fontosságát a döntéshozatalban" – zárta gondolatait Gurmai Zita.

