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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc.) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat ismertetése, a napirend elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó reggelt kívánok! Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az 
Országgyűlés munkatársait, a sajtó igen tisztelt képviselőit, és köszöntöm a napirendi 
pont előadóit, Navracsics Tibort, az Európai Bizottság tagját, és Zupkó Gábor 
nagykövet urat.  

Tisztelt Bizottság! Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. A 
jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy az aláírt jelenléti ív alapján az eseti 
képviseleti megbízásokkal bizottságunk határozatképes. 

Képviselőtársaim az elmúlt héten megkapták a napirendi javaslatomat. 
Egyetlen napirendi pontot tűztem ki: eszmecsere Navracsics Tibor uniós biztossal, az 
Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős tagjával. 
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye a napirendi 
ponttal kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem fel. Ki az, aki 
támogatja a napirendi pont megtárgyalását? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk 
egyhangúlag elfogadta a javaslatot. (Csöbör Katalin megérkezik az ülésre.)  

Az elnök napirend előtti tájékoztatója 

Tisztelt Bizottság! Mielőtt hozzákezdenénk a napirendi pont 
megtárgyalásához, kérem, engedjék meg, hogy tájékoztassam a bizottságot, hogy a 
mai ülés megtartásához szükséges házelnöki egyetértést megkaptuk, így tehát ülésünk 
előreláthatóan 11 óráig tarthat. 

Tájékoztatom továbbá a bizottságot, hogy a múlt hét szerdán Georgia 
parlamentje külügyi bizottságának delegációját fogadtam Bana alelnök úrral együtt, 
egy nagyon jó tárgyalást folytattunk a bizottság tagjaival. 

A múlt hét végén Tessely Zoltán alelnök és Koranisz Laokratisz görög 
nemzetiségi szószóló a szicíliai Pozzallo hotspoton tett helyszíni látogatást a COSAC 
szervezésében az olasz szenátus meghívására. Köszönöm, hogy elvállalták ezt az utat.  

Eszmecsere Navracsics Tibor uniós biztossal, az Európai Bizottság 
oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős tagjával  

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk a napirendi pont megtárgyalásához, amely 
eszmecsere Navracsics Tibor uniós biztossal, az Európai Bizottság oktatásért, 
kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős tagjával.  

Tisztelt Bizottság! Biztos úrral nagyon szoros és rendszeres párbeszéd alakult 
ki. Emlékeztetem a bizottságunk tagjait és a vendégeinket, hogy legutóbb tavaly 
novemberben járt bizottságunkban. Az eltelt időszakban Andriukaitis biztos urat és 
Thyssen biztos asszonyt is volt alkalmam fogadni, s további biztosi látogatások is 
várhatóak ebben az évben. Jourová biztos asszonnyal pedig bizottsági ülésen vitattuk 
meg az európai ügyészségről szóló javaslatot tavaly decemberben. 

Tisztelt Bizottság! Úgy hiszem, hogy nyugodtan kijelenthetem, hogy valóban 
egy intenzív párbeszéd van az Európai Bizottság tagjai és az Európai ügyek bizottsága 
között, ami úgy hiszem, hogy mindnyájunk által üdvözlendő. Azonban azt is látnunk 
kell, hogy a nemzeti parlamentek által megfogalmazott, indokolt vélemények - legyen 
szó például a kiküldött munkavállalókról - bizony nem találtak nyitott fülekre a 
Bizottságnál. Biztos úr a mandátuma felénél jár, ezért, ha úgy tetszik, a mai 
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ülésünkön egy rövid összegzésre is kérjük a legfontosabb eredményekről, amik az 
elmúlt időszakban történtek, illetve további terveiről.  

Szeretném megköszönni biztos úrnak, hogy tudott időt szakítani ránk, és hogy 
megjelent bizottságunk előtt, úgyhogy át is adom a szót biztos úrnak. Tessék 
parancsolni! 

Navracsics Tibor tájékoztatója 

NAVRACSICS TIBOR, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, 
ifjúságpolitikáért és sportért felelős tagja: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ismét 
beszélhetünk az Európai Unió éppen aktuális ügyeiről, folyamatairól, hiszen ahogy 
elnök úr is utalt rá, egy ciklus feléhez érve talán ideje mérleget vagy legalábbis 
ideiglenes mérleget vonni, és egy kicsit beszélni a hátralévő időszak terveiről mind az 
én tárcám vonatkozásában, mind pedig az Európai Unió egésze vonatkozásában. 

Az Európai Unió a létezése óta az egyik legnehezebb időszakot éli, ez ma már 
közhelyszerű megállapításnak tűnik, nem így volt ez még 2014. november 1-jén, 
amikor úgy nézett ki, hogy a több éve húzódó görög válság, illetve dél-európai 
gazdasági válságok után végre az európai gazdaságok növekvőre fordulnak, és sikerül 
kiverekednie az Európai Unió egészének magát a 2008-ban indult gazdasági 
válságból. 

Azóta sajnos azt kell mondanunk, hogy két újabb válságjelenség súlyosbítja 
tovább az Európai Unió helyzetét, illetve az Európai Unión belüli együttműködést: a 
görög költségvetés továbbra is aggasztó állapota mellett és az ottani belpolitikai 
instabilitás mellett a menekült- vagy migrációs válság jelentett egy újabb, nagyon 
komoly, feszítő problémát az Európai Unió döntéshozatalára és együttműködésére. A 
leglátványosabb politikai válságjelenséget pedig a Nagy-Britannia által rendezett 
népszavazás jelentette, amelynek eredményeként a közelmúltban meg is kezdődtek a 
Nagy-Britannia kilépésével kapcsolatos tárgyalások. 

Ezek olyan történelmi, világtörténelmi események, amelyek nagyon nehézzé 
teszik azt, hogy egy Bizottság tudja tartani magát az eredetileg 2014 nyarán-őszén 
megfogalmazott programhoz, hiszen a Bizottság profiljából adódóan alapvetően 
szakpolitikai ügyintézésre, illetve az Európai Unió szakpolitikáinak az intézésére és 
irányítására jött létre, és ebből adódóan a 2014-ben megfogalmazott célkitűzések is 
döntően szakpolitikai jellegűek voltak. Amit akkor célként megfogalmaztunk, két 
nagy témakör köré csoportosítható. Az egyik a gazdasági helyzet fokozatos javítása, a 
munkahelyteremtés, illetve a befektetések újbóli beindítása. Ennek jeleként az egyik 
első lépésként indult el az akkoriban Juncker-tervnek nevezett befektetési program, 
amelynek keretében az Európai Befektetési Bank és a Bizottság a tagállamokkal 
együtt egy konzorciumot létrehozva támogatott kamatozású hiteleket ad bizonyos 
nagy beruházásokra a tagállamokból, amelyekre jelentkezni lehet. Ennek a célja az, 
hogy a multiplikátor, tehát a sokszorosító hatását is igénybe véve ezáltal indítsa be a 
gazdasági növekedést. Ez a befektetési program mára sikeresnek mondható, 
olyannyira, hogy a legutóbbi, Európai Unió állapotát értékelő beszédében Jean-
Claude Juncker bejelentette, hogy tovább bővítjük, gyakorlatilag megduplázzuk a 
volumenét, sőt, Afrikában is, tehát a fejlesztéspolitikának Afrika is részévé válik. Egy 
vállalkozásfejlesztési alapot hozunk létre, amely az ottani vállalkozások és a gazdasági 
növekedés beindítását szolgálják, közvetett módszerrel, ezzel is csökkentve a 
migrációs nyomást, amelyik az Európai Unióra nehezedik. 

Emellett a gazdasági növekedést serkentő és abba az irányba mutató lépések 
évről évre jelennek meg a gazdasági szemeszter tanácsadásaiban, az országspecifikus 
ajánlásokban, amelyeket évről évre igyekszünk olyan rendszerűvé átalakítani, részben 
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a szerkezeti egyszerűsítés, részben pedig a tagállamokkal való partneri 
együttműködés révén, hogy ezek az ajánlások egyrészt valóban ajánlásnak 
minősüljenek, másrészt pedig jó eséllyel végre is hajtsák a tagállamok, hiszen az 
ajánlások célja egyrészt az, amely jegyében megfogalmazódnak ezek, hogy a 
tagállamok könnyebben nézzenek szembe a gazdasági nehézségekkel, másrészt pedig 
az Európai Unió gazdaságait egy irányba orientálják, azaz felrajzolják az európai 
egységes gazdasági térnek egy nagyjából koherens fejlődési ívét. 

A másik nagy irány a demokráciával összefüggő kérdések, illetve az 
állampolgársággal összefüggő kérdések, hiszen az Európai Bizottság az induló 
programjában nemcsak azt fogalmazta meg, hogy az Európai Unió 
intézményrendszerei az eddigieknél még inkább, vagy ha szabad így fogalmazni, a 
szóbeli jelentéséből áttérve a ténybeli megvalósulásához, valóban közelebb kerüljön 
az állampolgárokhoz. Ez jelenti egyrészt az állampolgárokkal folytatott párbeszédet, 
vagy ahogy a magyar terminus technikus ezt lakossági fórumnak hívja, ezek 
megrendezését, ha egy adott országban jár valamelyik biztos, illetve a nemzeti 
parlamentekkel való szorosabb együttműködést is és általában az állampolgárok és az 
uniós tisztségviselők közötti kapcsolat közvetlenebbé tételét. Ennek jegyében több 
biztos tartott már itt, Magyarországon is állampolgári párbeszédet. Ahogy az elnök úr 
is utalt rá, itt, az Európai ügyek bizottságában is több biztos járt már, illetve 
számomra is lehetőség volt arra, hogy itt, az Európai ügyek bizottságában, illetve az 
oktatási és kulturális bizottság ülésén is részt vehessek és eszmét cseréljünk. 

Nagyon röviden, ha megengedik, akkor arról beszélnék, hogy melyek azok a 
kérdések - és aztán természetesen a kérdésekre válaszolva részletesebben is ki lehet 
ezekre térni -, amelyek a hátralévő időszakban a Bizottság, illetve a tárcám számára 
különös jelentőséggel bírnak. Ezen két csapásirány mentén haladva a gazdasági 
növekedés területén, úgy tűnik, hogy az Európai Unió gazdaságai most már jó úton 
haladnak. Évek óta javuló foglalkoztatási adatokról tudunk beszámolni, illetve a 
gazdasági növekedés is mára már megnyugtató arányt ér el, ami egyértelműen azt 
mutatja, hogy az Európai Unió önerejéből ismét ki tudott jönni a gazdasági válságból 
és a világgazdaság egyik meghatározó szereplőjévé tudott válni, még úgy is, ha a 
Nagy-Britannia távozásával kapcsolatos gazdasági hatások tekintetében a szakértők 
eltérő értékeléseket adnak. Egy biztos, a piac lélekszáma és nyilvánvalóan a 
kapacitása is zsugorodni fog, és ezzel együtt Nagy-Britannia kilépésével főösszegét 
tekintve az európai uniós költségvetés is csökkenni fog. 

A mi célunk az, hogy egy olyan költségvetést állítsunk össze a következő több 
éves pénzügyi keretidőszakra, hogy a futó és népszerű, jelentős európai uniós 
programok ne lássák ennek kárát, legyen szó akár a foglalkoztatásról, akár arról, hogy 
az ifjúsági munkanélküliség az egyik legjelentősebb probléma az Európai Unióban, 
különösen a déli országokban, ahol annak ellenére, hogy csökken az ifjúsági 
munkanélküliség, mind a mai napig vannak olyan országok, ahol 40-45 százalék 
körül jár az ifjúsági munkanélküliség az adott korcsoportban, ami gyakorlatilag azt 
jelenti, hogy szinte minden fiatal munkanélküli ezekben az országokban.  

Tehát ezekre a problémákra koncentrálva nemcsak a foglalkoztatáspolitikai, 
hanem az ehhez kapcsolódó oktatási-képzési programok is lehetőség szerint sérülés 
nélkül vészeljék át a Nagy-Britannia távozásával keletkező pénzügyi problémákat. 
Számomra az egyik legnagyobb feladat éppen ennek a biztosítása, vagyis az Erasmus+ 
finanszírozási szintjének a biztosítása révén lehetővé tenni azt, hogy az idén a 30. 
évfordulóját ünneplő program, amely eddig 9 millió ember, 9 millió európai uniós 
polgár számára nyújtotta a külföldi tapasztalatszerzés, a kapcsolatteremtés vagy 
éppen a képzésben való részvétel lehetőségét, a továbbiakban is, legalább ezen a 
szinten megmaradjon, lehetőség szerint bővüljön, ami azt jelenti, hogy szeretnénk 
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szociális alapon hozzáférhetőbbé tenni az Erasmus+programot. Tudjuk, hogy 
különösen Közép-Európában, de bizony mértékig a nyugat-európai országokra is 
érvényes ez, az Erasmus egy felső középosztályi program, azaz elsősorban azok a 
családok engedhetik meg maguknak, hogy a gyermekük részt vegyen az Erasmus 
programban, amelyek valamilyen formában hozzá is tudnak járulni anyagilag. Azt 
szeretnénk most, hogy lefelé is megnyissuk ennek a programnak a szociális bázisát, 
vagyis lehetőség szerint biztosítani szociális alapon is az ebben való részvétel 
lehetőségét. Ez nagyon nagy mértékben függ a tagállamoktól, a tagállamok 
hozzájárulásától. Néhány nyugat-európai uniós tagállamtól már kormányfői szinten 
is kaptunk megerősítést arra vonatkozóan, hogy ők látnak lehetőséget arra, hogy 
emelve a befizetésüket, a tagállami hozzájárulást, az Erasmus+-t tartsuk ezen a 
szinten. Az Európai Parlamenttel, gondolom, ezen a területen nem lesz probléma, 
hiszen az Európai Parlament mindig is nagyon elkötelezett volt az Erasmus+ bővítése 
iránt. Én abban bízom, hogy azok a tagállamok is, néhány közép-európai tagállam is, 
amely a haszonélvezője ennek az Erasmus+-nak, a jövőben szintén ki fog állni az 
Erasmus+ finanszírozásának a szinten tartása mellett. 

A másik fontos feladat számomra a hátralévő időszakban a 2018. évben annak 
az eredménynek a megvalósítása, hogy szakítva a Bizottság döntésével, miszerint a 2 
évvel ezelőtti európai év után, amelyet a fejlesztéspolitikának szentelt az Európai 
Bizottság, újabb európai éveket már nem hirdet meg, mégis sikerült elérnünk, hogy a 
2018-as év a kulturális örökség európai éve lesz, amely számunkra egy óriási 
lehetőséget ad arra, hogy az európai kulturális örökségre támaszkodva, ezt számba 
véve, az európai identitásról is folytassunk egy vitát. Hiszen tudjuk, mi, magyarok is 
büszkék vagyunk a magyar kulturális örökségre, és minden ország, minden nemzet, 
minden régió, sőt, minden település büszke a saját kulturális örökségére. Én úgy 
gondolom, ez a legfontosabb forrás arra, hogy most, amikor sokan megkérdőjelezik az 
európai identitás létét vagy annak a hasznosságát, folytassunk arról egy vitát, hogy mi 
is köt össze minket, európai nemzeteket egymással, mi az, ami közös, mi az, amire 
támaszkodhatunk annak érdekében, hogy a jövőben is az eddigieknél 
eredményesebben boldoguljunk, és egy, az eddigieknél szilárdabb közösséget 
hozzunk létre.  

Mindez azt jelenti, hogy a Bizottság célkitűzéseivel összhangban 2019 őszéig, 
ameddig ennek a Bizottságnak a mandátuma szól, minden lépéssel egy olyan 
közösségek közösségét, egy olyan Európai Uniót célozzunk meg, amely az Európai 
Parlamenttel mint döntéshozó szervvel, illetve a Tanáccsal és a Tanácsban képviselt 
tagállamokkal együtt egy közös cél mentén tud fejlődni. Ez a közös cél pedig 
számunkra a stabilabb és békésebb Európai Unió, egy olyan stabilabb Európai Unió, 
amely a gazdasági növekedésnek is biztosabb alapja tud lenni, és amely a belpolitikai, 
illetve külpolitikai bizonytalanságokat is kiküszöbölve valóban segíteni tudja a 
tagállamokat, illetve a tagállamban élő közösségeket egy boldogabb élethez.  

Ezt célozza az idén útjára bocsátott Fehér könyv is, hiszen idén ünnepeljük a 
római szerződés 60. évfordulóját, és ennek jegyében a Bizottság elkészített egy olyan 
Fehér könyvet, amely, hangsúlyosan szakítva a Bizottság eddigi tradícióival és a 
Bizottsággal kapcsolatban hangoztatott vádakkal, nem akar semmit sem a 
tagállamokra erőltetni, csupán egy vitát indít el arra vonatkozóan, hogy a jövőben 
milyen szerkezetű, milyen irányú Európai Uniót képzelnek el a tagállamok.  

Ennek jegyében a Fehér könyv öt forgatókönyvet ír le, gyakorlatilag a 
klasszikus föderalista forgatókönyvtől a kormányközi forgatókönyvig írja le, hogy 
milyen lehetőségek vannak, az egyes lehetőségeknek milyen előnyei, milyen hátrányai 
vannak, és abban bízunk, hogy az év végéig a tagállamok lefolytatják ezt a vitát, és a 
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Bizottság számára kijelölik, hogy melyik forgatókönyv mellett kötelezik el magukat, és 
milyen irányba lépjen tovább az Európai Unió. 

A Fehér könyvet különböző vitairatok is alátámasztják. A vitairatok közül 
kettőt fogadott el eddig a Bizottság, vagy kettőt bocsátott útjára megint csak vitára az 
Európai Bizottság, az egyik a szociális jogok európai pilléréről szóló vitairat, ez is 
megtalálható ma már az interneten, és ma már a tagállamok, illetve az Európai 
Parlament szakbizottságai is vitathatják ezt. Ennek a szociális pillérrel kapcsolatos 
párbeszédnek a csúcspontja egy, az idén ősszel, ha jól emlékszem, novemberben 
Göteborgban rendezendő szociális csúcs lesz, ahol a tagállamok vitathatják meg a 
szociális pillérrel kapcsolatos kérdéseket, milyen területi kiterjedésű legyen, milyen 
mélységű legyen, mit foglaljon magában, hiszen tudjuk, hogy itt a tagállamok között 
komoly nézet- és érdekellentét van. Illetve a legutóbbi kollégiumi ülésen fogadtuk el a 
globalizáció hasznosításáról szóló vitairat első változatát, hiszen a Bizottság úgy 
gondolja, hogy a globalizáció egy olyan jelenség, amely nélkülünk is átszövi a 
világgazdaságot, illetve a világpolitikát is. Két lehetőségünk van: megpróbálunk nem 
tudomást venni róla, és akkor a negatívumait is megkapjuk, nemcsak a pozitívumait, 
illetve a másik, hogy megpróbálunk egy olyan stratégiát kialakítani, amely 
maximalizálja a globalizáció pozitív hatásait és minimalizálja a negatív hatásait. 
Ennek az első változata készült el, rövidesen a teljes változat is elkészül, és akkor 
aztán ezt is útjára bocsátja a Bizottság. 

Tisztelt Bizottság! Bevezetőként, ha megengedik, ennyit mondanék, és állok 
rendelkezésre a kérdésekre válaszolni. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen biztos úrnak a beszámolóját. Engedjék meg, hogy 

külön köszöntsem Gál Kinga képviselő asszonyt az Európai Parlamentből. Örülünk 
neki, amikor egy európai parlamenti képviselő részt vesz ülésünkön, és természetesen 
képviselő asszonynak lehetősége van kérdéseket föltenni vagy kommentet mondani.  

Tisztelt Bizottság! Megnyitom a vitát. Akinek kérdése van, fölteheti, ha 
kommentje, nyugodtan elmondhatja. (Jelzésre:) Először kérem Bana Tibor alelnök 
urat. Tessék parancsolni! 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Biztos Úr! Nagykövet Úr! Tisztelt Bizottság! Először is szeretném megköszönni a 
beszámolóját, amiben több fontos kérdést is érintett. Ezekkel összefüggésben is 
szeretnék kérdést intézni önhöz, és a véleményét kikérni, valamint más témákat is elő 
szeretnék hozni. Lesz ezek között ilyen, ami kimondottan a portfóliójába tartozik, de 
lesz olyan is, ami nem feltétlenül, hiszen ön is említést tett például a bevándorlás 
kérdéséről mint rendkívül fontos európai és európai uniós problémáról, tehát erre is 
vonatkozna majd az egyik kérdésem. 

De akkor kezdeném egy olyannal, ami kimondottan a portfóliójába tartozik a 
biztos úrnak, és aktuális ügyről van szó, a CEU kérdése. Itt a Jobbik kifejtette az 
álláspontját mind az Országgyűlésben, mind sajtótájékoztatók formájában, hiszen mi 
elsősorban azt kritizáltuk, hogy a magyar kormány és a Fidesz részéről egy 
elfogadhatatlan eljárás zajlott a felsőoktatási törvény módosítása kapcsán, a 
kötelezettségszegési eljárás pedig elindult az Európai Unió oldaláról. Ezért is 
döntöttünk úgy, hogy miután a szavazásban nem vettünk részt, tehát azt gondoltuk, 
hogy ebből az eljárásból mi éppen ezért szeretnénk kimaradni, az alkotmánybírósági 
beadványt viszont támogatjuk aláírásunkkal, hiszen meg kell vizsgálni azt, hogy az 
alkotmányosság, az Alaptörvénnyel való összhang mennyire állja meg a helyét az 
úgynevezett CEU-törvény esetében.  
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Tehát biztos úrtól azt szeretném kérni, hogy ebben az ügyben mondjon 
mindenképpen néhány mondatot egyrészt a kötelezettségszegési eljárás 
vonatkozásában másrészt pedig annak kapcsán, hogy ön hogyan értékeli a kormány 
lépését, meg azt egyébként, hogy azért itt is elválik az, amit a kommunikációs térben 
megfogalmazott a kormány, meg az, ami végül is a gyakorlati eredménye lehet ennek 
a javaslatnak.  

Ez a kettősség egyébként a bevándorlás ügyében is jellemző, és itt akkor át is 
térnék már a második témára, amit érintenék, hiszen akár itthon és Brüsszelben, 
tehát e kettő között is meg lehet figyelni egy komoly különbséget, vagy éppen 
kimondottan az Európai Parlamentben is láthattuk azt, hogy fideszes EP-képviselők, 
mondjuk, szabadkereskedelmi egyezmények vagy éppen a migráció témájában egy 
más hozzáállást jelenítettek meg, mint ami itthon a Fidesz harcos retorikájába 
beleillik. Kíváncsi lennék arra, hogy biztos úr hogy látja a jövőt az Európai Bizottság 
oldaláról. Tehát milyen esetleges további kezdeményezései, javaslatai lehetnek a 
Bizottságnak, mi Magyarország mozgástere? Mi azt egyértelművé tettük, hogy se 
szegény, se gazdag migránst nem szeretnénk Magyarországon látni, és egyébként 
most, ami felmerült a 14-18 évesek vonatkozásában is, ez az álláspontunk, hozzátéve 
azt, hogy természetesen külön kell választani a menekülteket a gazdasági 
bevándorlóktól, csak ez nyilván nem egy egyszerű kérdés. Meg azt is láthatjuk, hogy 
ha az elmúlt évekre visszatekintünk, hogy azért sokkal nagyobb arányban érkeztek 
olyanok, akik csak a gazdasági előnyök miatt jöttek Európába, vagy esetleg más 
háttérrel, és a menekültek aránya elenyésző volt.  

Ezért mondjuk azt, hogy Magyarországnak meg kell védenie a saját határait, 
minden ilyen kezdeményezést mi támogattunk is, ami akár kormányzati oldalról, akár 
a kormánypártok részéről érkezett, sőt mi voltunk azok, akik elsőként javasoltuk 
például a kerítés felhúzását. De ezt szerintem nem is érdemes hosszan taglalni. Az 
ország szempontjából az lenne a lényeges, hogy sem letelepedési kötvényeken, sem 
egyéb módokon ne érkezhessen bevándorló Magyarországra, ezért kell tehát 
lépéseket tennünk. 

A fiatalok munkanélkülisége lenne a harmadik terület, amire utalt Navracsics 
úr. Ez egy nagyon fontos kérdés Magyarország esetében is, azt gondolom. Itt 
átvezetnék az európai bérunióra vonatkozó kezdeményezésünkre, és részben 
nagykövet úrhoz is fordulok azzal a kérdésemmel, hogy a Bizottság oldaláról milyen 
hozzáállás jellemző ezzel az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban, ami azt 
célozza, hogy egy érdemi és fokozatos bérfelzárkóztatás megtörténhessen, hiszen 
sajnos ég és föld a különbség a nyugat-európai és a közép-európai bérek között, és mi 
meg tudtuk találni azokat a partnereket, akikkel együtt fel tudtunk lépni ennek az 
ügynek az érdekében, és természetesen már most ellenzékből is igyekszünk konkrét 
lépéseket tenni, és reméljük azt, hogy a jövő évi választásokat követően pedig egyéb 
módon is lehetőségünk nyílik majd erre, de kíváncsi lennék, hogy a Bizottság részéről 
és kimondottan biztos úr részéről milyen fogadtatása van ennek a polgári 
kezdeményezésnek.  

A plusz egyes kérdésem pedig a Fehér könyvvel függ össze, az Európai Unió 
jövőjével. Itt tett arról említést biztos úr, hogy több forgatókönyv lehetséges az Unió 
jövőjét illetően. Mi, jobbikosok azt is egyértelművé tettünk már számtalan 
alkalommal, hogy a nemzetek Európája koncepció az, ami elfogadható számunkra, 
tehát a tagállami szuverenitás megfelelő mértékű megőrzése, vagy a jelenlegi 
helyzetben úgy kell fogalmaznom, hogy növelése, a nemzeti önrendelkezés erősítse. 
Vannak ezzel teljesen ellentétes hozzáállások is, amik tapasztalhatóak akár európai 
parlamenti frakciók, akár tagállami kormányok részéről. A magyar kormány oldaláról 
itt sem látom egyébként egyértelműen, hogy ők végül is milyen álláspontot 
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képviselnek, de itt kimondottan arra lennék kíváncsi, hogy biztos úrnak mi az 
Európai Unióra vonatkozó koncepciója, amit el tudna fogadni.  

Nyilván most az idő szűkössége miatt nem tudunk belemenni a részletekbe, de 
azért nagy vonalakban a csapásirány mentén lennék kíváncsi arra, hogy a lehetséges 
forgatókönyvek közül melyik az, amelyik a legközelebb áll az ön álláspontjához, 
meggyőződéséhez. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Biztos Úr! Említette rövid 

beszámolójában, hogy 2016 a válság éve volt az Európai Unióban, többek között a 
migrációs válság minden fronton éreztette a hatását. Ehhez képest az Európai 
Bizottság jelentős törvényalkotói, jogszabályalkotói munkát végzett, hiszen 
munkatársaimmal megnéztük, 2015-ben 50 jogszabály-tervezetet küldtek meg az 
Európai Parlamentnek, illetve a nemzeti parlamenteknek, és most, 2016-ban, ha jól 
számoljuk, több, mint 120 jogszabálytervezetet küldtek meg. Ez tiszteletreméltó 
teljesítmény. 

Munkatársaim gyakran nézik ezeket a jogszabálytervezeteket, hiszen a 
lisszaboni szerződés a nemzeti parlamentek számára lehetőséget biztosít arra, hogy 
megnézzük, hogy ezek a jogszabálytervezetek vajon nem sértik-e a nemzeti 
önállóságot, a szubszidiaritást. Talán a biztos úr is értesült a sajtóból, hogy 
bizottságunk egy újabb sárga lapos eljárást indított el a többi közép-európai ország 
parlamentjeivel együtt. Mi mindig Németország felé is nézünk, és a német parlament 
két kamarája is sárga lapos eljárást indított el.  

Azonban komoly kétségeink vannak afelől, hogy mi lesz az Európai Bizottság 
fogadókészsége ezzel kapcsolatban, hiszen az Európai Bizottság öt év alatt szeretné 
kivezetni a hatósági ármegállítás jogát a villamos áram esetében a nemzeti 
kormányok kezéből. Nyilván nem kérdezhetem meg, hogy mi lesz az Európai 
Bizottság véleménye, de csak úgy érdeklődöm, hogy immáron az ötödik alkalommal 
mutattunk sárga lapot az Európai Bizottságnak, és bizony mindig nagyon vékony volt 
a válasz, ha úgy tetszik, a nemzeti parlamentek felé, holott a Juncker-bizottság azt 
ígérte, hogy maximálisan figyelembe fogja venni a nemzeti parlamentek véleményét. 

Tisztelt Bizottság! Még egy rövid kérdésem van. A biztos úr portfóliójába 
tartozik az oktatás. A tagállamok az elmúlt napokban küldték meg az Európai 
Bizottságnak az Európa 2020 stratégia végrehajtását célzó nemzeti 
reformprogramjaikat. Az öt célkitűzés egyike az oktatás terén határoz meg 
célszámokat, legyen szó például a diplomások számáról, illetve a korai 
iskolaelhagyásról. Miként látja, biztos úr, várható-e, hogy az idei évi országspecifikus 
ajánlások hangsúlyosan foglalkoznak majd az oktatást érintő célszámok 
teljesítésével?  

(Jelzésre.) Hollik képviselőtársam, tessék parancsolni! 
 
HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm 

szépen a lehetőséget, hogy a biztos úr eljön és szót tudunk váltani a legfontosabb 
kérdésekről.  

Két olyan kiegészítő kérdésem lenne, amely témaként már felvetődött. A biztos 
úr említette, hogy a két legfontosabb kihívás az elmúlt két évben, de egyébként ez 
vonatkozik a jövőre is, a brexit tényének a kezelése, illetve az európai gazdaság 
motorjainak a beindítása. Emellett valóban látunk egy harmadik, talán a leginkább 
érzékelhető válságjelenséget, a migrációs válságot.  

Ezzel kapcsolatban nekem az lenne a kérdésem, hogy tulajdonképpen az, hogy 
ma éles és komoly vitákat kell folytatni arról, hogy azokat a menekülteket, azokat a 
migránsokat, akik már itt vannak Európában, hogyan osztjuk szét, de hogy nem kell 
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arról beszélni most, hogy újabb migránsok jönnek Európába, az nagyrészt az Európai 
Unió és a Törökország között megkötött megállapodásnak köszönhető, amely, úgy 
gondolom, hogy az európai stabilitás szempontjából kifejezetten fontos. Ugyanakkor 
látjuk azt, hogy európai egyes tagállamok és Törökország viszonya azért nem volt 
konfliktusmentes az elmúlt időszakban. Ennek fényében hogyan látja, biztos úr, az 
EU-török megállapodás stabilitását? Hiszen én azt gondolom, hogy Magyarországnak 
és minden európai uniós tagországnak érdeke, hogy ez a megállapodás megmaradjon, 
ugyanakkor látjuk, hogy nem annyira áll stabil lábakon. 

A másik kérdésem a Fehér könyvre, illetve Európa jövőjére vonatkozna. Mi azt 
láthattuk, hogy a migrációs válságnak is köszönhetően a régiós együttműködés, tehát 
a V4-együttműködés mélysége igen megnőtt, és olyan együttműködés van most a V4-
országok között, amire 3-4 évvel ezelőtt bizonyára egyikünk sem gondolt volna. Tehát 
ezek a régiós együttműködések mennyire kapnak szerepet a Fehér könyvben, 
mennyire van ott a helyük, illetve a Fehér könyv egyáltalán megemlíti-e az ilyen 
régiós együttműködések lehetőségét? Hiszen mi azt látjuk, hogy ma már mi 
tulajdonképpen, amikor az Európai Unióval tárgyalunk, kizártnak tartjuk azt, hogy 
mondjuk a V4-es partnereinkkel ne tárgyalnánk. Tehát ez tulajdonképpen olyan erős 
együttműködési mechanizmussá vált, hogy mi úgy gondoljuk, hogy az Európa 
jövőjével kapcsolatos vitában a régiós együttműködésnek szerepet kell kapnia. Ezzel 
kapcsolatban lennék kíváncsi a véleményére. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Még egy rövid kérdést engedjen meg Hollik 

képviselőtársamhoz kapcsolódva! Említette a biztos úr is, hogy öt forgatókönyv van az 
Európai Bizottság előtt, és ezt megküldte minden tagállam számára, hogy 
véleményezzék, hogy milyen Európát akarunk.  

Itt felmerült az elmúlt időszakban, hogy hány sebességes Európát is építünk. 
Mindig rettegtünk a kétsebességes Európa fejlődésétől, ami részben háttérbe szorítja 
a nemzetállamok szerepét. Másrészt azonban felmerült a többsebességes Európa 
kérdése is, ami jelenleg már létezik, hiszen vannak tagállamok, amelyek bizonyos 
együttműködésben részt vesznek, mások nem, ilyen például a schengeni rezsim.  

Most, úgy hiszem, hogy a francia választásokkal egy fontos pont került az i-re, 
mégpedig azáltal, hogy tovább folytatódhat a francia-német tandem, és ez megerősíti 
Európa egységét. Azonban egy csomó kérdést vet fel számunkra, pontosan az egyik 
oldalon a Fehér könyv kapcsán, a másik oldalon pedig a Fehér könyvre adott francia, 
részben Emmanuel Macron jövendőbeli elnök úr korábbi megjegyzései. Egy 
kétsebességes Európa vízióját vázolta fel a terveiben, és van egy dolog, ami bennünket 
aggaszt, mégpedig, hogy például az eurózóna-tagországok közötti együttműködést 
intézményesíteni akarja. Tehát akik bevezették az eurót, esetleg egy új parlamentet 
hoznak létre, például a költségvetés ürügyén, tehát ez bennünket aggaszt, hogy ez 
még inkább kettészakítja Európát, nemcsak földrajzi megoszlásban, hanem az 
országok fejlettségében és a szavazatszám arányában is. 

Hogyan látja a biztos úr a francia választások eredményét, mennyiben járul ez 
hozzá Európa egységéhez, vagy éppen felveti majd a szakadás kérdését?  

Tisztelt Bizottság! Több kérdést nem látok. Visszaadom a szót a biztos úrnak, 
és természetesen a nagykövet úrnak is lehetősége van esetleg válaszolni, ha úgy érzi. 
Tessék parancsolni! 

Navracsics Tibor válasza 

NAVRACSICS TIBOR uniós biztos, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, 
ifjúságpolitikáért és sportért felelős tagja: Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen 
köszönöm a kérdéseket. Az az igazság, hogy több olyan kérdést is feltettek nekem, 
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amely témájából adódóan engem nagyon érdekel, és nagyon szívesen elmondanám a 
véleményemet ezzel kapcsolatban egy baráti beszélgetés során is, de a Bizottság 
tagjaként sokszor nem mondhatom el, hiszen sokszor nem mondhatom el, hiszen 
magam egy intézményi álláspontot képviselek. Ez az egyik alapvető szempontunk. 

De természetesen, amennyiben érdeklődés van, a magánvéleményemet a 
bizottsági ülés keretén kívül nagyon szívesen elmondom bárkinek. Ez különös 
tekintettel vonatkozik az elnök úr utolsó kérdésére, a francia elnökválasztás 
értékelésére, amit én nagyon szívesen megtennék. 

Vannak is olyan biztosaink, akik ezt megteszik, sőt, szavazásra buzdítanak 
különböző pártok mellett. Én ennél sokkal kevesebbért kaptam fegyelmit az Európai 
Bizottságon belül, úgyhogy, ha megengedik, akkor ezt a magánbeszélgetések 
szférájába utalnám. 

Alelnök úr kérdéseivel kezdve, a Közép-európai Egyetem, illetve a CEU és a 
felsőoktatási törvény módosításával kapcsolatban: azt hiszem, hogy az én esetemben 
is és általában a Bizottság cselekvési vagy mozgásterével kapcsolatban is érdemes 
megkülönböztetni, amit jogilag tud tenni, illetve ami a szakpolitikai vélemény vagy 
politikai vélemény. Jogilag abban a pillanatban, amikor elfogadta a magyar 
Országgyűlés a felsőoktatási törvény módosítását, akkor a Bizottság különböző, 
úgynevezett szolgálatai, tehát a különböző főigazgatóságok megvizsgálták a jogszabály 
tartalmát, értelemszerűen az énhozzám tartozó Oktatási és Kulturális Főigazgatóság 
is megvizsgálta, és azt állapította meg, ami egyébként a szerződésből is kiolvasható: az 
oktatáspolitika, különös tekintettel annak tartalmára és szerkezetére kizárólagos 
tagállami hatáskörbe tartozik, tehát az, hogy egy ország hogyan szabályozza adott 
esetben a felsőoktatási intézmények akkreditációs és működési lehetőségeit, az az 
oktatáspolitika szempontjából kizárólagosan nemzeti kompetencia. Ugyanakkor a 
gazdaságpolitikával, versenypolitikával foglalkozó főigazgatóságok és az igazságügyi 
együttműködéssel, jogokkal foglalkozó főigazgatóságok azonosítottak olyan 
problémás területeket, amelyeket a most induló eljárás keretében tisztázni kell.  

Egészen pontosan három pont van, amely aggályosnak tűnik a Bizottság 
értékelése szerint. A felsőoktatási törvény módosítása, az értékelés szerint fennáll a 
veszélye, hogy sérti a szolgáltatásnyújtás és a letelepedés szabadságával kapcsolatos 
alapelveket, illetve az Európai Unió Alapjogi Chartájába foglalt olyan alapértékeket, 
mint az oktatás szabadsága és a tudományos élet szabadsága. Ezt fogja vizsgálni a 
Bizottság, ezért döntött úgy a kollégium, hogy megindítja a kötelezettségszegési 
eljárást. Egy hónapos válaszadási határidővel egy levelet küldött el, notifikációt 
küldött ki a magyar kormánynak, ami azt jelenti, hogy május végéig kell válaszolnia a 
kormánynak erre a levélre, és a levél értékelése után dönt a Bizottság, hogy hogyan 
folytatódik tovább az eljárás. Optimális esetben a párbeszéd során tisztázódnak a 
problémák, és ezeket kezelik, bármelyik részről is merül fel a kezelés szükségessége. 
Amennyiben nem sikerül megegyezés, és továbbra is fennáll annak az aggálya, hogy 
sérti ezeket az alapelveket a törvénymódosítás, illetve most már maga a törvény, 
akkor a Bizottság az Európai Bírósághoz fordulhat, az Európai Bíróság dönt, és annak 
megfelelően a döntést végre kell hajtani. Ez a jogi procedúra. 

A politikai procedúrát én már több nyilatkozatomban világossá tettem. A 
Közép-európai Egyetem egyrészt a magyar felsőoktatási rendszernek egy nagyon 
fontos eleme, de nemcsak a magyar felsőoktatási rendszernek, hanem a tudományos 
együttműködési programok révén, az Erasmus+ révén, a Horizont 2020 révén, 
számos olyan kutatási, oktatási európai programban részt vesz, amely az európai 
felsőoktatási térség meghatározó szereplőjévé is teszi. 

Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan érték, és olyan értéket halmozott fel a 
Közép-európai Egyetem a működése során, amelyet meg kell becsülni és meg kell 
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őrizni, meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a megváltozott törvényi 
feltételek mellett is a Közép-európai Egyetem tudja folytatni a munkáját. Én többször 
fölajánlottam mind a magyar kormánynak, mind a Közép-európai Egyetem 
vezetésének, hogy szívesen közvetítek a két fél között, ha valós a megegyezési 
szándék, kapcsolatban is vagyok mind a magyar kormánnyal, mind a Közép-európai 
Egyetem vezetésével, rajtam nem múlik, és én őszintén bízom abban, hogy sikerül egy 
olyan megoldást megtalálni, amely keretében a Közép-európai Egyetem ugyanúgy 
folytathatja a munkáját, mint ahogyan eddig tette. 

Migráció, illetve bevándorlás. Itt is érdemes megkülönböztetni a Bizottság 
szempontjából is és talán a tagállamok szempontjából is két fontos területet. Az egyik 
a szabályozott, legális migráció kérdése, amely egyrészt tagállami kompetenciába 
tartozik. Tehát, hogy egy tagállam hogyan szabályozza a saját maga 
bevándorláspolitikáját, ebbe a Bizottság nem nagyon szól bele, noha a szerződésben, 
amelyet Magyarország is elfogadott és minden tagállam elfogadott, a jövőre 
vonatkozóan egy közös menekültpolitika és közös bevándorláspolitika is megjelenik. 
Erre szólt az Európai Bizottság által elkészített egyik tervezet, amely kifejezetten egy 
közös bevándorláspolitika intézményi hátterét és eljárási hátterét szabja meg, de jelen 
pillanatban nem ez a helyzet. Jelen pillanatban a legális bevándorlást és annak 
feltételeit minden tagállam úgy fogalmazza meg, ahogy akarja.  

Az Európai Bizottságnak, illetve az Európai Uniónak is van egy legális 
bevándorláspolitikája, amely a kék kártya intézménye körül jelenik meg. A kék kártya 
tulajdonképpen az amerikai zöld kártyának az európai megfelelője, amely 
munkavállalás szempontjából lehetővé teszi, hogy az Európai Unión kívüli 
országokból érkező, remények szerint magasan kvalifikált, hozzáadott értéket 
termelni tudó munkaerő az Európai Unióban letelepedjen. Nem is ez okozza a 
problémát alapvetően, hanem az illegális vagy ellenőrizetlen migráció, bevándorlás és 
menekültkérdés, amely az elmúlt két évben meghatározó volt, ahol a magyar kormány 
kétségtelenül egy markáns álláspontot foglalt el a nulla megoldással, azaz kvótában 
sem fogad el egyetlen bevándorlót sem. Tegyük hozzá, hogy amikor az Európai 
Bizottság az ide beérkezett menekültek vagy bevándorlók más országba áttelepítését 
javasolta és célozta, a magyar kormány ezt sem fogadta el. Tehát Magyarország 
általában ki akar maradni a menekültválság európai szintű kezeléséből vagy elosztási 
mechanizmusából. 

Itt a Bizottság és Magyarország között két olyan ügy van, amely most a 
napokban vagy az elkövetkező hónapokban valamilyen irányt fog venni, az egyik 
Magyarország és Szlovákia keresete a Bizottság ellen, tekintettel arra, hogy az Európai 
Bizottság indítványára annak idején a Bel- és Igazságügyi Tanács fogadta el azt a 
bizonyos kvótamechanizmust, amely keretében a már bent lévő menekülteket vagy 
migránsokat elosztják a tagállamok között, és minden tagállamnak kell vállalnia 
bizonyos számú menekült vagy migráns elhelyezését. Ezt Magyarország azzal támadta 
meg, hogy úgy gondolta, hogy nem a Bel- és Igazságügyi Tanácsnak kellett volna 
döntenie, illetve nem minősített többséggel kellett volna dönteni az ügyben, hanem 
egyhangúsággal, és az Európai Tanács lett volna a megfelelő döntéshozó szerv. Ez 
ügyben az Európai Bíróság vélhetően a közeljövőben fog majd döntést hozni, és ami 
döntést hoz, az kötelező lesz mind a Bizottságra, mind Magyarországra nézve.  

A másik pedig a legutóbbi törvénymódosítás, illetve törvényhozási 
tevékenység, amely keretében a határ mentén a belépési zónákat hozta létre 
Magyarország, amellyel kapcsolatban folyamatosak az egyeztetések a Bizottsággal. 
Dimitris Avramopoulos biztos volt itt Magyarországon, legutóbb Pintér Sándor 
belügyminiszter volt kint Brüsszelben, és folyamatosan egyeztetnek, sőt egy 
munkacsoportot is létrehozott az Európai Bizottság és a magyar kormány, hogy a 
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jogszabály megvalósulását figyelemmel kísérjék, és az esetleges nézeteltéréseket vagy 
problémákat tárgyalásos úton rendezzék. 

A fiatalok munkanélküliségével kapcsolatban azt kell mondjam, alelnök úr, 
hogy ön, mondjuk, 80 vagy 90 százalékban Jean-Claude Junckerrel és Marianne 
Thyssen biztossal van egy platformon, illetve a Jobbik a Bizottság hivatalos 
álláspontjával van egy platformon, hiszen azok a lépések, amelyek a szociális pillér 
keretében is és azt megelőzően történtek - vonatkozik ez a kiküldött dolgozók 
bérezésére, most a fuvarozók bérezésével kapcsolatos kérdésekre -, amelyek a 
szociális napirenden szerepelnek, azoknak a távlatos célja, hogy ahogyan bizottsági 
kollegáink megfogalmazzák, ugyanazon munkáért egyenlő bért fizessenek, tehát ne 
legyen bérkülönbség az Európai Unió különböző részei között állampolgárságtól 
függően a munkáltatók között. Azt hiszem, hogy ez nagyjából mindenki által 
elfogadott és konszenzusos alapelv. Ami az igazi kérdés, és ami körül a viták ki 
szoktak robbanni, hogy ki finanszírozza ezt a bizonyos bérfelzárkóztatást vagy a 
magasabb béreket. Ez ügyben még folynak a tárgyalások, most éppen a fuvarozók, a 
vállalkozók és a Bizottság között. Amennyire én tudom, Maros Šefčovič alelnök úr fog 
érkezni Magyarországra tárgyalásokra, részben energiapolitikai ügyben, de 
amennyire én tudom, a tárgyalási napirendjében szerepelni kíván az is, hogy 
találkozzon fuvarozókkal és már más közép-európai fuvarozó szervezetekkel is 
egyeztettek. Violeta Bulc, aki a közlekedésért felelős biztos, ő maga is már több 
fuvarozó szervezettel egyeztetett ezen a területen. Ilyen értelemben az európai 
bérunió egy olyan célkitűzése az Európai Unió szociálpolitikájának vagy szociális 
politikájának, amely felé mutatnak az egyes lépések.  

Az erre vonatkozó polgári kezdeményezés szerintem, ha a formai 
kritériumokat teljesíti, akkor politikai akadályokba biztos, hogy nem fog ütközni. 
Ennek a Bizottságnak amúgy is az az elve, hogy azokat a polgári kezdeményezéseket, 
amelyek teljesítik a jogszabályi kritériumokat, továbbengedi, nem véleményezi őket 
semmilyen szempontból, hanem lehetőséget ad a kezdeményezőknek, hogy 
összegyűjtsék az aláírásokat. Vonatkozik ez a kisebbségi jogvédő csomagra is, amely 
többek között az RMDSZ által kezdeményezett jogvédő csomag, amely szintén a 
Bizottság előtt volt körülbelül három héttel ezelőtt, ha jól emlékszem, és most már 
megindulhat az aláírás a jogalkotást kezdeményező polgári kezdeményezés 
támogatására. 

A nemzetek Európájával és az önrendelkezéssel kapcsolatban maga Jean-
Claude Juncker jelentette ki tavaly szeptemberben az Európai Unió állapotát vagy 
helyzetét értékelő beszédében, hogy európai egyesült államok márpedig nem lesz. Én 
azt hiszem, hogy amellett, hogy az Európai Parlamentben természetesen mind a mai 
napig megvannak azok a politikai erők, amelyek egy klasszikus föderációt akarnak 
Európában létrehozni, ettől eltekintve az Európai Parlament és a Bizottság 
képviselőinek túlnyomó többsége is azt mondja, hogy a klasszikus föderáció ma 
nehezen elképzelhető, ha nem lehetetlen európai szinten, és mindenki valamifajta 
sajátos megoldásban gondolkodik a tagállamok együttműködésének a koordinálására. 
Ha az én személyes álláspontomat kérdezi, amit én mostanában, itt, most a 
meghallgatáson is már említettem és minden beszédemben különös előszeretettel 
szoktam mondani, az valóban egy plágium, hiszen annak idején Martonyi János 
fogalmazta meg 1998-ban, ez a közösségek közössége. Én úgy gondolom, az Európai 
Uniónak a közösségek közösségének kell lennie, akkor tud megmaradni és akkor tud 
minden polgár, minden közösség számára hozzáadott értéket jelenteni. Ennek a 
részletesebb kifejtését pedig az Európai belpolitika című, a Korona Kiadónál 1998-
ban megjelent könyvemben fejtettem ki, úgyhogy arra utalnék az alelnök úrnak. 
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Az elnök úr kérdései, a sárga lapra vonatkozóan. Az eddigi sárga lapos 
eljárásokkal kapcsolatban a Bizottság véleménye az volt, ez különösen vonatkozik 
most a kiküldött dolgozókkal kapcsolatos direktívára, hogy miközben a sárga lapos 
eljárás a szubszidiaritás sérelmét jelenti, a Bizottság álláspontja szerint nem sérti a 
kisegítés elvét, mert a tagállamok egyébként maguk határozhatják meg a jogszabályi 
kereteket. Tehát megőrzi a tagállam a jogalkotó képességét, a Bizottság csak egyfajta 
orientációt ad ehhez. 

Tudok azért pozitív példát is említeni. Az európai ügyészség intézményével 
kapcsolatban szintén a magyar parlament az elsők között sárga lapos eljárást 
kezdeményezett, alapvető koncepcióváltást eredményezett a Bizottságnál. Tehát én 
úgy gondolom, ez nyilván mindig olyan folyamat, hogy érvektől is függ. Az én 
megítélésem szerint, én ültem már az egyik oldalon is, meg a másik oldalon is, azt kell 
mondjam, hogy nem mindig ugyanazon az oldalon van az igazság, de nyilván ezek a 
viták azért sok szempontból figyelmeztetők a Bizottság számára is. Nyilván a mostani 
sárga lapos eljárás is egy ilyen figyelmeztető jelzés lesz.  

Önmagában a hatósági ármegállapításnál egyébként, ami megint csak egy 
irányelv és még nincs is elfogadva, én egyébként úgy gondolom, hogy azok a 
szempontok, amiket az energiacsomagon belül erre vonatkozóan a Bizottság javasol, 
ezek megfontolandók a tagállamok számára is, mert miközben bevezeti alapvetően a 
piaci alapú ármegállapítási mechanizmust, az úgynevezett sérülékeny fogyasztói 
csoportokra vonatkozóan továbbra is lehetővé teszi a szociális alapú ármegállapítást. 
És azt, hogy egy ország mit tekint sérülékeny csoportnak energiafogyasztás vagy 
ármegállapítás szempontjából, azt rábízza a tagállamokra. És nem is korlátozza, nem 
is határozza meg, hogy egy ország lakosságának maximum hány százaléka lehet 
sérülékeny, hiszen nyilvánvalóan a jövedelmi viszonyok tekintetében óriási 
különbségek vannak egy bolgár nyugdíjas és egy belga nyugdíjas élethelyzetét 
tekintve, hogy az alliterációnál maradjunk. Ez meg fog maradni továbbra is tagállami 
szinten, a sérülékeny csoportok azonosítása, az ő kritériumuk meghatározása és az ő 
segítésük, de továbbra is csak azt tudom mondani, egy tervezetről van szó. A Tanács 
előtt szerepel most a tervezet, vita alatt van. A magyar kormány is nyilvánvalóan ki 
fogja fejteni ezzel kapcsolatban az álláspontját. 

Az Európa 2020 című stratégiai dokumentummal kapcsolatban valóban van 
két oktatási mérőszám, amely teljesítendő célként jelenik meg. Ez a felsőoktatásban 
részt vevőknél a releváns korosztály 40 százalékát jelenti, a korai iskolaelhagyásnál 
pedig a 10 százalék alá szorítását, megint csak a releváns korosztályban a 10 százalék 
alá szorításának a vállalását jelenti. Ezek az európai mérőszámok. Ezen belül minden 
tagállamnak saját nemzeti mérőszáma van, ami ettől eltérhet. 

Magyarország a legutóbb ismert adatok szerint, ami nem a tavalyi nekem, 
hanem a tavalyelőtti, nagyon jól áll az adatok teljesítésében. A tavalyiakat még nem 
ismerjük. Általában azt tudom mondani, hogy a tagállamok nagyon jól állnak. Az 
Európa 2020 stratégiai célkitűzései közül ez a két célkitűzés, ez a két oktatási 
célkitűzés az, amely úgy néz ki, megint csak a 2015-ös adatok alapján, hogy teljesülni 
tud 2020-ra. Ez azt is jelenti, hogy ezzel magának az Európa 2020-nak is sikere lesz. 
Remélem, hogy nem romlanak azóta az adatok. 

És akkor az utolsó kérdését is idecsatolnám, elnök úr, hogy hány sebességes 
Európa. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakok, többek között a brit 
népszavazás is, a görög válság is azt tanítják számunkra, hogy a lehető leglazább vagy 
legrugalmasabb szerkezetű európai együttműködést kell kialakítani, mert annyira 
eltérő ma még a különböző tagállamok fejlettségi szintje, ha csak a számbeli 
mutatóikat nézzük, akkor is, azok a szükségletek, amelyek az egyes tagállamok 
számára akár a fejlesztéspolitika területén is, de akár a pénzügypolitika területén is 



17 

megjelennek, hogy ma még nem lehet egy egységes szerkezetet ráborítani az Európai 
Unióra. Nem véletlen az sem, hogy spontán módon, ahogy az elnök úr is utalt rá, 
kialakult egy soksebességes Európa, hiszen vannak olyan európai uniós tagállamok, 
amelyek csak az Európai Uniónak tagjai, de sem a schengeni övezetnek, sem az 
eurózónának nem tagjai, mint például Románia vagy Horvátország. Vannak olyan 
országok, amelyek tagjai az Európai Uniónak és tagjai a schengeni övezetnek, de nem 
tagjai az eurózónának, mint például Magyarország. És vannak olyan országok, 
amelyek tagjai az Európai Uniónak és a schengeni övezetnek is és az eurózónának is, 
mint mondjuk éppen Belgium. 

Én azt hiszem, hogy az élet kényszerítette ki ezt a fajta rugalmasságot, és a mai 
viták arról zajlanak elsősorban, amikor újabb lépéseket tervez a Bizottság, hogy ezt a 
rugalmasságot hogyan tudjuk úgy megőrizni, hogy közben azért a kohéziót is 
megtartsuk, tehát ne essen szét a közösség. A szociális pillérnél a gondolkodás jelen 
pillanatban ott tart, hogy a szociális pillér területi hatálya az eurózóna-országokra 
terjedjen ki, hiszen itt lehet érezni a legnagyobb szintű kohéziót, az itteni politikusok, 
országok akarnak a legszorosabban együttműködni, de a csatlakozást a lehető 
legkönnyebbé kell tenni, vagyis egy másik ország, nem eurózóna ország, mondjuk, 
Magyarország számára is, ha a későbbiekben úgy gondolja, hogy a szociális pillér 
részévé akar válni, akkor minél zökkenőmentesebben, minél egyszerűbben be tudjon 
lépni. Vagyis ez a fajta rugalmasság, azt hiszem, az, ami a jövő európai 
együttműködésére vonatkozóan is iránymutató lehet. 

Hollik képviselő úr kérdéseire válaszolva: az Európai Unió és Törökország 
közötti együttműködés fenntartása alapvető jelentőségű az Európai Unió egésze 
szempontjából. A Bizottság ebből adódóan a lehető legnagyobb óvatosságot és 
megfontoltságot tanúsítja Törökországgal kapcsolatban. Vannak tagállamok, amelyek 
vehemens álláspontot fogalmaztak meg, ezek általában választási kampányokhoz 
kötődő álláspontok, ahogy látom, és nyilván az ottani választóközönséget szólítják 
meg elsősorban. Az Európai Bizottság alapvető érdeke, hogy Törökország legyen 
részese a jövőben is minden olyan európai uniós együttműködési programnak, 
amelynek ma az - ilyen például az Erasmus+ és a Kreatív Európa -, ugyanakkor 
kénytelenek vagyunk rögzíteni azt, hogy ma Törökország sok szempontból 
akadályozza ezt az együttműködést, az Erasmus tekintetében is, a Kreatív Európa 
tekintetében pedig különösen súlyos problémák vannak. Mi mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy Törökországgal fenntartsuk az együttműködést részben a 
migránshelyzet miatt, de azért is, mert úgy gondolom, hogy az Európai Unió nemcsak 
a határaiig terjedő együttműködésért felelős, hanem a határain túl, a 
szomszédságában létező országok irányába is különös felelősséggel viseltetik. Az én 
tárcámhoz tartozó programok ebből a szempontból különös jó példát nyújtanak. 
Nálunk például az Erasmus+ is kiválóan működik nemcsak Törökországgal, hanem 
Oroszországgal is, és az orosz fiatalok számára is nagyon nagy értéket jelent az, hogy 
van egy olyan lehetőség még a mostani, nem túl jó politikai viszonyok közepette is, 
ahol ők bekapcsolódhatnak az európai tudományos és oktatási vérkeringésbe. 

A Fehér könyv nem említi a V4-együttműködést, de nem említ ilyen 
értelemben semmilyen más államközi együttműködést sem. A V4-es 
együttműködésnél vannak sokkal intézményesültebb államközi együttműködések is, a 
Benelux-együttműködés, az Északi Tanács együttműködése, a baltiak is az Északi 
Tanács példájára létrehoztak közös intézményeket. Ezt nem említi külön a Fehér 
könyv, de nyilvánvaló, az eddigi tapasztalatok azok, hogy különösen a kis országok 
számára vagy kisebb országok számára a saját mozgásterük felértékelését hozhatja az 
ilyenfajta együttműködés. Képviselő úr tudja, hogy én annak idején miniszterként is 
nagy híve voltam a V4-es, sőt nemcsak a V4-es együttműködésnek, hanem a V4-es 
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együttműködés bővítésének is, amit szomorúan olvasok újra és újra, hogy a másik 
három ország viszont folyamatosan visszautasít.  

Köszönöm szépen a figyelmüket. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, biztos úr. Kérdezem nagykövet urat, kíván-e 

szólni. (Dr. Zupkó Gábor nemet int.) Köszönjük.  
Szeretném megköszönni biztos úrnak, hogy ismét eljött, és röviden beszámolt 

tevékenységéről. Szeretném megköszönni azt a munkát, amit végez nemcsak 
Magyarország - ezt zárójelbe teszem -, hanem az egész térség és az egész kontinens 
ügyében mint biztos. További sok sikert kívánunk, és rajtunk nem múlik, mi 
szeretnénk megőrizni a magyar Országgyűlés és az Európai Bizottság közötti jó 
viszonyt, amit bizottságunk ezúton is szeretne ápolni. Engedje meg biztos úr, hogy 
szokás szerint átnyújtsam egy titkos fegyverét a magyar Európai ügyek bizottságának, 
egy jó üveg tokaji bort, ezzel is kifejezvén, hogy mi szeretnénk fenntartani a 
kapcsolatainkat a biztosok kollégiumával. Több biztos jelezte, hogy majd 
Magyarországra fog érkezni.  

Jelentem a bizottság tagjainak, hogy a következő bizottsági ülésünkre május 
15-én, tehát jövő héten hétfőn 10 órától kerül sor a szokott helyünkön, a főemelet 66. 
számú teremben.  

Az ülés berekesztése 

Én megköszönöm biztos úrnak, nagykövet úrnak, képviselő asszonynak és 
képviselőkollegáknak, hogy részt vettek a bizottsági ülésünkön. További jó munkát 
kívánok! A bizottsági ülést bezárom. 11 óra pár perckor sikerült befejeznünk. 
Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 05 perc.) 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit  


