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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 34 perc)

Elnöki bevezető

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok! Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága ülését
megnyitom. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm meghívott
vendégeinket, nagykövet urat, tanácsos urat. Köszöntöm a meghívott vendégeinket a frakciók
képviseletében is.

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. A helyettesítéseket szeretném
felsorolni: Vejkey Imre képviseli Braun Márton képviselő urat, Tessely Zoltán Nógrádi
Zoltán képviselő urat, Vinnai Győző képviseli Gyopáros Alpárt, és dr. Mengyi Roland
képviseli majd Lipők Sándort távozása után. Megállapítom, hogy bizottságunk
határozatképes.

A napirendi javaslat ismertetése, a napirend elfogadása

A második teendőnk a napirend elfogadása. A mai napra tervezett napirendi pontunk
Belgium budapesti nagykövetének tájékoztatója a belga európai uniós elnökség programjáról
és prioritásáról, valamint az egyebek.

Tisztelettel kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye.
(Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem fel.

Ki az, aki támogatja a napirendi javaslatot? (Szavazás.) Köszönöm. Ellenpróbát kérek!
(Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt senki ellene, így a
jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a bizottságunk egyhangúlag támogatta a napirendi
pont megtárgyalását.

Pierre Labouverie, Belgium budapesti nagykövetének tájékoztatója a belga EU-
elnökség programjáról és prioritásairól

Tisztelt Nagykövet Úr! Tanácsos Úr! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm önöket az
Európai ügyek bizottsága ülésén. Köszönöm, hogy régi hagyományainkhoz híven önök
vállalták ezt a mai napi beszélgetést, hiszen 1-jétől Belgium az Európai Unió soros elnöki
tisztét tölti be. Tudjuk azt is, hogy Belgium 12. alkalommal vállalja ezt a szerepet. Az
ügyvivő miniszterelnök, akinek megbízatása a választások utáni új belga kormány
megalakulásáig tart, előrebocsátotta, hogy a belga a folytonosság elnöksége lesz, és arra
törekszik, hogy betűjében és szellemében maradéktalanul érvényesítse a lisszaboni szerződést.

A belga elnökségi programot 2010. június 16-án hagyta jóvá a belgiumi szövetségi
regionális és nyelvi közösségi kormányzatokat egyesítő nemzeti koordinációs ülés. A belga
miniszterelnök úr pedig holnap, azaz július 7-én mutatja be ezt a programot - amiről ön is itt
szól, nagykövet úr - az Európai Parlamentben, majd pedig tudomásunk szerint az Általános
Ügyek Tanácsa 2010. július 26-ai ülésén hagyja jóvá hivatalosan.

Számunkra nemcsak azért fontos, hogy halljuk a belga program prioritásait, mert
tagjai vagyunk az Európai Uniónak, hanem jól tudjuk azt, hogy a következő etapban, január
1-jével Magyarország veszi át a soros elnökségi tisztet Belgiumtól. Tehát számunkra
kétszeresen érdekelt dolog, hogy mi - mint már korábban történt - egyeztetve esetlegesen
olyan ügyeket tudjunk továbbvinni, amiknek a megvalósulása elkezdődött a belga
periódusban, és talán a magyar vagy néhány esetben esetleg a lengyel elnökség idejében
fognak megvalósulni.

Tisztelt Nagykövet Úr! Tisztelt Tanácsos Úr! Még egyszer köszöntöm önöket, és
átadom a szót nagykövet úrnak. Kérem, röviden szóljon a belga elnökségi program
prioritásairól.
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Pierre Labouverie tájékoztatója

PIERRE LABOUVERIE, Belgium budapesti nagykövete: (Angol nyelvű
hozzászólásait tolmács közreműködésével mondja el.) Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr!
Hölgyeim és Uraim! Nagy örömömre szolgál és nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma itt
lehetek. Szeretném először is megköszönni elnök úrnak, a bizottság elnökének, Hörcsik
úrnak, hogy meghívott. Nagyon nagyra értékelem az önök érdeklődését az európai ügyek
iránt, valamint a belga elnökség tervei iránt és hogy milyen napirendet szeretne végrehajtani.
Úgy gondolom, hogy nagyon is megfelelő és helyénvaló az, hogy egy nemzeti parlament
aktívan részt vesz az európai ügyekben.

A lisszaboni szerződés felismeri azt, hogy milyen kulcsfontosságú szerepet játszanak
ezek a parlamentek abban, hogy biztosítsák a szubszidiaritás elvét, amelyet minden egyes
európai kezdeményezésben be kell tartani. De ennél többről van szó. A jövő év tavaszán, a
magyar elnökség alatt a tagállamok először fogják bemutatni azokat az alapvető elveket,
amelyek mentén a nemzeti fiskális és gazdasági politikák fognak zajlani. Ezt az Európai
Bizottságnak és más európai uniós tagállamoknak fogják bemutatni annak érdekében, hogy
együtt tudják felmérni a mögöttes gazdasági feltételezéseket. Az önök aktív részvétele ebben
az egész feladatban alapvető fontosságú ahhoz, hogy az Európai Unió gazdasági
kormányzását is megerősítsék. Továbbá úgy gondolom, hogy Alain Lamassoure úr, az
Európai Parlament költségvetési bizottságának elnöke helyesen járt el akkor, amikor felkérte a
nemzeti parlamenteket, hogy aktívan vegyenek részt abban a vitában, hogy vajon, mi kerüljön
európai költségvetésből finanszírozásra, és mit finanszírozzanak a nemzeti költségvetések. Ez
a vita nagyon fontos, amikor arról beszélünk, hogy milyen lesz majd a következő pénzügyi
keret vagy a pénzügyi terv, amelyet a magyar elnökség alatt fognak elkezdeni.

De engem ma azért hívtak meg, hogy a belga elnökségről beszéljek. Először is
szeretném elmondani, hogy milyen háttérrel és milyen körülmények között dolgozunk az
elnökségünk alatt, és utána fogom elmondani, hogy milyen főbb témákkal szeretnénk
foglalkozni.

Az Európai Unió 6 alapító tagja közül Belgium az egyik, és nagyon sok tapasztalatot
gyűjtött már össze az elmúlt évtizedek során európai uniós tagként, és a 11 korábbi
elnökségünk alatt is. A legutóbbi elnökségünket 2001-ben töltöttük be. 2001 decemberében az
Európai Unió Tanácsa, az államfők és a kormányfők elfogadták a laekeni deklarációt, ami
kiindulópontja lett annak az alkotmányos vitának az Európai Unión belül, amely végül is a
lisszaboni szerződéshez vezetett.

Azokban a napokban is az Európai Uniónak globális kihívásokkal kellett
szembenéznie. Emlékezzenek csak arra a sokkoló terroristatámadásra, amely az Egyesült
Államokat érte szeptember 11-én, és amely kapcsán azonnali európai uniós vezető szerepre
volt szükség. Valóban reméljük azt, hogy a világot megvédjük ilyen jellegű eseményektől
ezúttal, de ez csak rámutat arra, hogy bármilyen európai uniós elnökségnek fel kell készülnie
a váratlanra is.

Legalább három olyan tényezőt látok, amely meghatározza azt a környezetet,
amelyben a belga elnökségnek működnie kell. Elsősorban az Európai Unió jelenleg az új
lisszaboni szerződés hatálya alatt működik. Két nagyon fontos intézményes innovációt
vezettek be. Az állam- és kormányfők Európai Tanácsa állandó elnököt kapott. Ezen kívül
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt is kineveztek.

Belgium szándékai szerint teljes mértékben a lisszaboni szerződés elvei alapján fogja
az elnökséget végigvinni. Éppen ezért Belgium teljes mértékben tiszteletben tartja az Európai
Tanács elnökének, Rompuy úrnak, illetve Mrs. Ashton kül- és biztonságpolitikai
főképviselőnek a prioritásait. Az összes további 9 európai formáció és a megfelelő
munkacsoportok továbbra is a rotációs elnökség rendszere alatt maradnak, és pontosan ez az a
terület, amit a belga elnökség is átvett a múlt héten.
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A második tényező, amelyet figyelembe kell venni, az a gazdasági környezet, amely
továbbra is borzasztóan nehéz. Bár egyes megfigyelők véleménye szerint a pénzügyi és
gazdasági válság legrosszabbikán már túl vagyunk, mégis óriási nyomás nehezedik ránk, hogy
megfelelő válságkezelési módszereket alkalmazzunk, és óriási a munkateher is, hogy
megfelelő alapvető strukturális reformokat eszközöljünk a társadalmainkban, de erre még
majd visszatérek.

Végül meg kell említenem azt a tényt is, hogy Belgiumnak szembe kellett néznie az
előrehozott választásokkal és új kormányzati koalíciós tárgyalásokkal. De ez semmiképpen
nem gátolta sem gyakorlati, sem logisztikai, sem programkészítési előkészületeinket az
elnökségre vonatkozóan. A jelenlegi kormány, amely az ügyvivő kormány, és csak az
azonnali helyzetekkel foglalkozik, mégis átvállalja az elnökség kötelezettségeit. Ezen kívül az
európai politikát tekintve mindig is a különböző belga kormányokban konszenzus uralkodott.

Most hadd szóljak néhány szót az előkészületekről és a szervezésről. Belgiumnak
rengeteg eseményt kell megszerveznie. 27 tanácsülés lesz és 16 informális tanácsülés az
elnökségünk alatt. Október 4-én és 5-én az ASEM-csúcsot Brüsszelben fogjuk tartani, amely
a legfontosabb politikai csúcsértekezlet a harmadik világ országaival, beleértve, hogy
körülbelül 48 államfő, illetve kormányfő fog részt venni rajta. December 5-én és 7-én az
európai fejlesztési napokat fogjuk megtartani Brüsszelben. Mindent egybevéve a belga
elnökség több mint ötszáz tanácskozást és konferenciát szervezett a legkülönbözőbb európai
uniós területeken. Elképzelhetik, hogy a logisztikai és tervezési előkészületek milyen óriási
kihívást jelentenek az elnökség számára.

Az újdonság az országunk számára az előkészületek során azt volt - ami az önök
számára is újdonság lesz, illetve újdonság -, hogy trióelnökség alakult ki. Mint ahogy önök is
tudják, a mi esetünkben Spanyolország, Belgium és Magyarország ez a trió. A csoportos
elnökséget azért találták ki, hogy növeljék a kontinuitást, és a különböző elnökségek közötti
programok folyamatosságát előmozdítsák. Pontosan ezért a legfontosabb feladata ennek a
csoportnak az, hogy egy közös, 18 hónapra szóló programot dolgozzon ki. A jelenlegi 18
hónapos programot az Általános Ügyek Tanácsa 2009 decemberében fogadta el. Ezt
Spanyolország, Belgium és Magyarország hosszú hónapok kemény munkájával és
tárgyalásaival készítette el. Ez volt az alapja a saját nemzeti programunknak is az
elnökségünkre, és most erre szeretnék rátérni. (Lipők Sándor távozik az ülésről.)

Most akkor hadd térjek rá a programunk legfontosabb pontjaira! Körülbelül 40
oldalnyi szövegből áll, amely lefedi mind a tíz tanácsi formációt meglehetősen nagy
részletességgel, és több mint 200 témát, vitatémát és döntéshozatali témát sorol fel. Öt
csoportból állnak ezek a témák, és a programot ezek köré építettük. Az első - és valószínűleg
ez a legfontosabb téma az elnökségünk alatt - a jelenlegi társadalmi-gazdasági helyzet
Európában, különösen az, hogy milyen nagy erőfeszítéseket teszünk a jelenlegi gazdasági
válság elleni harc érdekében, és igyekszünk a gazdasági és pénzügyi átalakítást előmozdítani
annak érdekében, hogy kialakuljon a gazdasági fellendülés, a fenntartható növekedés, és több
munkahely teremtődjön.

A cél elérése érdekében továbbra is folytatnunk kell a strukturális reformokat, amelyek
között megtalálhatók az új pénzügyi felügyeleti architektúra létrehozása, az eurózóna
megerősítése, a költségvetési fegyelem szigorítása és megerősítése, és külön figyelmet kell
szentelni az oktatásnak és kutatásnak, hiszen ezek az innováció mozgatórugói. Ebben a
kontextusban egy borzasztóan fontos elem az európai stratégia, a munkahelyek teremtése és a
növekedés érdekében az úgynevezett EU 2020, amely a korábbi lisszaboni stratégiát követi.
Ezt az új stratégiát június 17-én fogadta el az Európai Tanács, a belga elnökség alatt kezdjük
el ennek a megvalósítását.

Az Európai Uniót és az eurózónát nemcsak azért kell megerősíteni, hogy a belső
veszélyeket elhárítsa, hanem azért is, hogy egy erős és kiemelkedő európai szerepet tudjunk
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játszani globális szinten is olyan intézmények kapcsán, mint például az IMF, a Világbank
vagy a G20. Az elnökségünk alatt a következő G20-as csúcstalálkozó Koreában lesz 2010.
november végén. Az Európai Uniót ezen a csúcstalálkozón az Európai Tanács elnöke fogja
képviselni, valamint a Bizottság elnöke. Minden európai résztvevő védeni fogja azokat a
pozíciókat, amelyekről korábban megállapodtunk.

A második prioritásunk a klíma- és környezetvédelmi politika, valamint egy alacsony
szén-dioxid-kibocsátású gazdaság létrehozása. Reméljük, Európa továbbra is vezető szerepet
fog játszani, amely arra ösztönzi a nemzetközi közösséget, hogy nagyon ambiciózus és
konkrét eredményeket érjenek el az elkövetkezendő klímacsúcson, amelyet Cancúnban
tartanak majd az év második felében. De úgy tűnik, hogy továbbra is nagy a szakadék aközött,
hogy az Európai Unió mit szeretne, és mit szeretnének a fejlődő, illetve az átmeneti
gazdaságok.

Az Európai Uniónak továbbra is egyértelműen példát kell mutatnia a régióban,
ugyanakkor meglehetősen pragmatikus módon kell cselekednie. Ez azt jelenti, hogy nemcsak
arra kell összpontosítani - mint ahogy a múltban ezt túl gyakran tettük -, hogy mik a mi
európai prioritásaink, hanem ehelyett meg kell próbálni szövetségeket keresni a legfontosabb
nem európai partnereinkkel. Belgiumnak hagyománya, hogy konszenzust alakít ki, és
reméljük, hogy ennek kapcsán sikerül majd ezzel hozzájárulni ezekhez az erőfeszítésekhez.
(Ékes József megérkezik az ülésre.) Az európai pozíciók előkészítése és koordinálása,
valamint a cancúni konferencia előkészítése és magán a konferencián való részvétel óriási
kihívást fog jelenteni az elnökségünk számára.

A harmadik prioritásunk a biztonság, igazságszolgáltatás, menedékügy és belügyek.
Mi fogjuk elkezdeni a stockholmi program megvalósítását az európai uniós rendőrségi és
vámügyi együttműködés keretei között, amely keretek között a bűnügyi és polgári jog, a
menedékügy, a migráció és a vízumpolitika is szerepel 2010-2014-re vonatkozóan. A
stockholmi programot 2009 decemberében fogadták el, és jelenleg tart a megvalósítási
szakasz. Az elnökség alatt Belgium reméli, hogy olyan témákat tud felkarolni, mint egy közös
menekültügyi eljárás, a bírói döntések kölcsönös elismerése. Olyan témákkal is foglalkozni
fog, mint a szervezett bűnözés elleni harc, az illegális bevándorlás elleni harc, valamint az
emberkereskedelem elleni harc.

A negyedik, legfontosabb prioritás az elnökségünk alatt az, hogy megerősítsük a
különböző szociális területeken elért eredményeket. 2010 a szegénység elleni harc éve
Európában. A tanácsi munka során Belgium szeretne külön figyelmet szentelni annak, hogy
tovább erősítsék és fejlesszék a szociális dimenziót az EU 2020-as stratégián belül. Ezen kívül
a megújított szociális agenda programját is szeretné továbbvinni, amelyet 2008-ban mutatott
be a Bizottság. Olyan területeken, mint például a nyugdíjak, a közegészségügy és az
esélyegyenlőségi politika.

Belgium úgy véli, hogy az ilyen témák megvitatása európai szinten igazán nagy
értéktöbblettel járhat. Mindannyian szembe kell néznünk ezekkel a kihívásokkal, olyanokkal,
mint például a lakosság korosodása vagy a szegénység elleni harc.

Az ötödik és végül az utolsó témacsoport az európai külügyi dimenzió. Az Európai
Uniónak továbbra is a legfontosabb regionális szervezetnek kell maradnia a világban, és ez
kell legyen az egyik legfontosabb szereplő a béke és biztonság területén. Ha ezt szeretnénk
elérni, akkor egységes hanggal kell megszólalnunk. A lisszaboni szerződés lehetővé teszi ezt,
méghozzá azzal, hogy létrejött az egységes külügyi főbiztos vagy miniszter pozíciója az
Európai Unión belül. Catherine Ashton lett a Külügyek Tanácsának az elnöke, és ő képviseli
az Európai Uniót kifelé.

A belga diplomaták teljes mértékben az ő utasításai, illetve útmutatása alapján és az ő

nevében cselekednek. Ez természetesen csak egy ideiglenes megoldás lehet, hiszen el kell
kerülnünk mindenáron azt, hogy zűrzavart okozzunk partnereink fejében. Éppen ezért amint
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létrejön az európai külügyi szervezet vagy diplomáciai szervezet és működőképessé válik,
Belgium szívesen félreáll.

A prioritás kialakítása a közös kül- és biztonságpolitika területén ma már Lady Ashton
kezében van. Őt fogják segíteni a tagállamok, köztük Belgium is.

A belga külügyminiszter fog elnökölni az általános ügyek tanácsában, amely többek
között az európai uniós bővítés témájával is foglalkozik. Ez nagyon is érzékeny téma nagyon
sok európai uniós tagállam számára, beleértve Belgiumot is, de a mi elnökségünk alatt
igyekszünk semleges, úgynevezett tisztességes brókerszerepet játszani. Ez annyit tesz, hogy
fenntartjuk az európai uniós elveket a jelölt országok felé, és az a célunk, hogy az európai
uniós jelölt államok az összes feltételnek tegyenek eleget. Minden egyes jelölt ország csak
úgy léphet előre, ha a saját munkájára építi, a saját eredményeire építi előrelépését.

Elnökségünk alatt lépünk be a Horvátországgal történő tárgyalások utolsó fázisába.
Törökországgal való tárgyalásaink hosszú távú erőfeszítéseket igényelnek, attól függ, hogy a
belföldi reformok hogyan fognak haladni. Bátorítjuk ankarai partnereinket arra, hogy ezeket a
reformokat folytassák, ugyanakkor megvizsgáljuk azt is, hogy hogyan alakulnak a
kapcsolatok Törökország és Ciprus között, hogyan lehet ezeken javítani.

Elnökségünk alatt tanúi leszünk annak is, hogy elkezdődik Izlanddal is a csatlakozási
tárgyalás. Reméljük, hogy hamarosan az erőfeszítések eredményeként a volt jugoszláv
köztársasággal, Macedóniával való tárgyalások is előre fognak haladni.

Hölgyeim és Uraim! Azt hiszem, hogy most már be kell fejeznem. Ha egy percet
kapnék, amelyben összefoglalhatnám a beszédemet, azt mondanám, hogy Belgium egy
tisztességes brókerként mindent megtesz annak érdekében, hogy az Európai Uniót átvezesse
ezeken a nagyon nehéz és kihívásokkal teli átmeneti időszakokon úgy, hogy közben teljes
mértékben lojális a lisszaboni szerződés betűihez és szelleméhez egyaránt.

Szeretne konstruktív módon együttműködni az intézményekkel, annak érdekében,
hogy az Uniót és tagállamait jobban felkészítse azokra a feladatokra és kihívásokra, amelyek
előttünk állnak. Köszönöm szépen a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönjük szépen, nagykövet úr. Úgy hiszem, hogy ez egy nagyon jól
összeállított elnökségi program, amely sok tekintetben nemcsak a magyar érdekekkel
harmonizál, hanem képes arra, hogy az Európai Uniót valóban versenyképessé tegye ebben a
válságos világgazdasági időben.

Tisztelt Bizottság! Most lehetőség van a kérdések feltevésére, néhány kérdésre. Kérem
képviselőtársaimat, hogy akinek kérdése van, az most tegye fel. Tessék parancsolni, Vinnai
képviselő úr!

Kérdések, észrevételek

DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Nagykövet Úr! Tanácsos Úr! Két kérdést szeretnék föltenni. Itt most részletesen hallottuk a
belga elnökségi programot, és volt egy mondat arra, hogy a spanyol-belga-magyar trió egy 18
hónapos programot dolgoz ki. Az együttműködésről szeretném kérdezni, hiszen Belgiumot
Magyarország fogja követni az EU-elnökségi feladatok vitelében. Hogyan látja nagykövet úr
a magyar elnökséggel való együttműködést? Milyen területen lehetne az együttműködést
erősíteni annak fényében, hogy most megismertük az öt prioritást, amit a belga elnökség
kiemelten kezel?

Ha már nálam van a szó, elnök úr, akkor hadd kérdezzem meg a következőt is.
Legutóbbi ülésünkön a horvát nagykövet volt itt, és egy nagyon jó hangulatú és nagyon
konstruktív bizottsági ülés volt. Említette nagykövet úr, hogy a bővítési folyamatot a belga
elnökség folytatni kívánja, de ez egy érzékeny terület, érzékeny téma, teljesíteni kell a
feltételeket. Én úgy látom - de azt hiszem, nem vagyok egyedül -, hogy Horvátország eléggé
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előrehaladott állapotban van. A kérdésem erre irányul: hogyan látja a Horvátországgal való
csatlakozási tárgyalásokat? Le lehet-e zárni a belga elnökség idején a még nyitott kérdéseket,
csatlakozási kérdéseket? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Összegyűjtjük a kérdéseket. Kérdezem
képviselőtársaimat, hogy kinek van még kérdése. (Jelzésre:) Ivanics képviselő úr!

IVANICS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Nagykövet Úr! Tisztelt
Bizottság! A prioritások közül az első prioritás az, ami a leginkább érdekelne, hiszen
mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt évek komoly változást hoztak a világgazdaságban.
Ezeknek a változásoknak olyan hatása is van, pontosabban olyan vetülete van az Európai
Unió működésére, amiről kevés szó esik, de mégis azt gondolom, hogy érdemes esetleg
foglalkozni vele.

Tíz évvel ezelőtt a lisszaboni stratégiában az Európai Unió versenyképességét
határoztuk meg, ami azt mondta, hogy 2010-re el kell jutni egy bizonyos szintre; azt nem
említem, milyen szintre, mert túl szép lenne a mai viszonyok között, amit megfogalmaztak.
Az a kérdésem, hogy a lisszaboni stratégia tapasztalataival, a stratégia teljesülésének a
tapasztalataival foglalkoznak-e. Ez a lisszaboni stratégia nem éppen a legsikerültebb
programja az Európai Uniónak, mégis azt gondolom, hogy érdemes vele foglalkozni, mert az
európai versenyképességről tesz le egyfajta dokumentumot, és az ehhez képesti elmozdulást
lehetne vizsgálni.

Ezzel kapcsolatban érdekelne az is, hogy a különböző együttműködésekben, gazdasági
együttműködésekben foglalkoznak-e az euró helyzetével. Az eurót az utóbbi hetekben komoly
instabilitás érte, gyakorlatilag itt volt olyan esemény, amit állítólag mi is okoztunk a
világgazdaságban, de gyakorlatilag, a német szaknyelvet használva, a Club Med-országok
voltak azok, amelyek alapvetően befolyásolták ezt a szituációt, hiszen a mediterrán országok,
Görögország, Olaszország, Spanyolország, Portugália meglehetősen bizonytalan szituációt
jelentettek. Az a kérdés, hogy ez ügyben történik-e valami.

Az a kérdésem, hogy a belga elnökségben hogyan próbálnak foglalkozni azzal, hogy
az országok fiskális politikája, ami nemzeti hatáskörben van, hogyan egyeztethető össze egy
európai szintű monetáris politikával. Az európai jegybank az elmúlt hetekben egész érdekes
mozgásokat tett, ez részben német-francia feszültségeket is okoz a gazdaságpolitikán belül,
hiszen Sarkozy elnök kihasználta azt a pillanatot, amikor Németország egy picit elgyengült.

Végezetül: a belga elnökség prioritásában van egy számomra nagyon kedves mondat,
és azt gondolom, hogy a legutóbb csatlakozott tíz ország szempontjából ez meglehetősen
fontos. Az elmúlt években akár a helyi politikában, akár az országos politikában folyamatosan
foglalkozunk azzal, hogy milyen az újonnan csatlakozott országok infrastrukturális helyzete,
és itt elsősorban nem az energiára gondolok. Az elmúlt két évtizedben az európai
korridorokkal elég sokat foglalkoztunk, amelyeknek a gyakorlati megvalósulása sokkal
lassabb, mint ahogyan mi ezt gondoltuk az elmúlt másfél évtizedben. Úgyhogy az a kérdésem,
hogy a gazdasági növekedést akadályozó infrastrukturális hiányosságok megszüntetése
mellett a Bizottsággal és az Európai Beruházási Bankkal együttműködésben milyen lépéseket
terveznek. Várható-e ebben érdemi elmozdulás? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Balczó képviselő úr!

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Nagykövet Úr!
Mindenekelőtt köszönöm ezt a részletes tájékoztatást, ami alapján világosan láthatjuk, hogy
milyen komoly ambíciói vannak a soros belga elnökségnek. A tapasztalat az, hogy nagyon
nagyban függ egy-egy ország elnökétől, miniszterelnökétől, hogy milyen módon él a soros
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elnökség lehetőségével. Például - az eredmény előjelétől akár eltekintve is - Nicolas Sarkozy
elnök rendkívül ambiciózus francia soros elnökséget teljesített, Václav Klaus elnökről ez nem
mondható el. Belgium esetében e felsorolt célok teljesítését nem gátolja-e jelentősen az a
belpolitikai helyzet, hogy feltehetőleg egy ügyvivő kormányt októberben egy új kormány fog
váltani? Ez jelenthet nyilván személyi változást, de egyáltalán esetleg sok energiát elvon az
elnökség kitűzött céljainak teljesítésétől.

A második kérdésem a felsorolt prioritások első pontjára vonatkozik, a gazdasági-
pénzügyi válság kezelésére. Jól tudjuk, hogy ez a globális pénzügyi rendszerből indult el,
annak a zavaraiból, és akik ennek a terheit legkevésbé viselik, azok éppen a nagy nemzetközi
bankok. Mi a véleménye a belga elnökségnek a bankok közteherviselésbe való erősebb
bevonásáról, megadóztatásáról - ami most a magyar kormány programjában is szerepel -,
valamint az úgynevezett Tobin-adóról, tehát a tranzakciók megadóztatásáról, ami mellett az
Európai Parlament elvileg támogató nyilatkozatot tett? Szándékában áll-e a belga elnökségnek
ennek az adónak a bevezetése érdekében további egyeztetéseket tenni?

A harmadik kérdés a mexikói klímatalálkozóra vonatkozik. A koppenhágai
klímatalálkozó előtt még európai parlamenti képviselőként tudtam részt venni az azt
előkészítő vitákban. Két koncepció bontakozott ki. Az egyik azt mondta: nekünk, Európának
egy feladatunk van, élen járni, nagyon ambiciózus terveket vállalni, nem 20, hanem 40
százalékos kibocsátáscsökkentést. A másik felfogás azt jelentette ki, hogy globális problémát
globális szinten lehet megoldani. Mivel Európa a teljes kibocsátás 12 százalékáért felelős, az
elsődleges feladat az Egyesült Államok és Kína, a legnagyobb kibocsátók, vagy csúnya szóval
szennyezők rábírása kötelezettségvállalásra. Most, a mexikói találkozó előtt, vajon a belga
elnökség a kettő közül melyik irányt kívánja erőteljesen képviselni? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Jó néhány kérdés elhangzott. Ha nincs más
kérdés, átadom a szót nagykövet úrnak. Kérem, hogy válaszolja meg a feltett kérdéseket.

Válaszok

PIERRE LABOUVERIE, Belgium budapesti nagykövete: Köszönöm szépen ezt a
nagyon sok kérdést. Igyekszem a legjobb tudásom szerint ezeket megválaszolni. A
válaszomban segíteni fog engem Lescouhier úr is, akit szeretnék ezennel bemutatni. Ő egy
belga diplomata, aki itt, a magyar Külügyminisztériumban dolgozik jelenleg, és óriási
tapasztalatokkal rendelkezik európai uniós ügyekben. Az, hogy ő itt dolgozik, egy nagyon
pozitív jel Magyarország irányába, és természetesen ez fordítva is megtörtént, magyar
diplomata is dolgozik Brüsszelben, a brüsszeli külügyminisztériumban.

Akkor most hadd kezdjek el válaszolni az első kérdésre, a trióval kapcsolatos kérdésre.
Már 2008-tól kezdve Spanyolországgal és Magyarországgal nagyon szorosan
együttműködtünk a trió program kialakításában. Nagyon sok diplomáciai egyeztetés volt,
nagyon sok magas szintű köztisztviselői egyeztetés is volt.

Az Európai Tanács 2009 novemberében fogadta el a trió programját, vagyis a trió
program már készen állt, mielőtt a trió elindult volna. Ezen belül mindegyik országnak saját
programja is volt, ami a trió programba épült, Spanyolország kezdte ezt a trió programot.

Szerencsénk van, mert a megvalósítás során egyértelmű, hogy mind a három ország
nagyon hasonló megközelítésmódot választott vagy képvisel az Európai Unió jövője irányába.
Nincsenek olyan problémáink, hogy egy túl nagy ország vagy egy túl kis ország dominálna,
mint például a korábbi triónál, amint ön is említette, hogy Franciaország dominált. Tehát az
együttműködés nagyon is jó.

Ami pedig a tartalmat illeti Magyarország számára. Mi mit is teszünk most? Azt, amit
mindig is tettünk az elnökségeink során, hogy nagyon is pragmatikusak vagyunk a
programjaink kialakításában. Nincsenek hatalmas nagy ívű projektjeink, azt szeretnénk, hogy
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a kisebb projekteket, a kisebb célkitűzéseket erősen nyomjuk annak érdekében, hogy
megfelelő eredményeket érjünk el.

Az új intézményekkel, mint például az Európai Parlament intézményével megfelelő
kapcsolatot igyekszünk kialakítani. Mint ahogy ön is tudja, tekintettel arra, hogy ön is európai
parlamenti képviselő volt, hogy az Európai Parlament hatásköre ugyancsak megerősödött.
Ezért a belga elnökség számára borzasztó fontos, hogy a kapcsolat nagyon erős legyen
velünk, hiszen a jogszabály-alkotási folyamatot szeretnénk végigvinni.

A belgiumi elnökségi program június 26-án került elfogadásra, és ezt úgy alakítottuk
ki, hogy megnéztük a spanyol elnökség programjának az eredményeit, és ezeket próbáljuk
továbbvinni. Gondolom, Magyarország számára is ez a követendő út, hogy a belga elnökség
programjának a folytatása, legalábbis részben. (Megérkezik az ülésre Ughy Attila.) Rengeteg a
jogszabály-alkotási feladat, nem teljesen kialakult még, illetve tovább folytatódik a Bizottság
alakulása is. Rengeteg a munka, nagyon szorosan együtt kell működnünk, és Belgium együtt
is fog működni Magyarországgal a trió harmadik fázisában is.

Ami pedig a következő kérdést illeti, a második kérdés Horvátországgal kapcsolatos.
Tudom, hogy Magyarország számára ez borzasztóan fontos, Belgium számára is. A
tárgyalások meglehetősen előrehaladottak. Úgy tudom, hogy nemrégiben nyitották meg az
utolsó két fejezetet, ez a bel- és igazságügy és a verseny témaköre.

Úgy látom, hogy a belga elnökség alatt valószínűleg sikerül majd lezárni a
tárgyalásokat, és ha minden igaz, a csatlakozás formális részét a magyar elnökség alatt lehet
véghez vinni.

PETER LESCOUHIER tanácsos, a trióelnökség idejére a magyar
Külügyminisztériumba delegált belga összekötő diplomata: (Angol nyelvű hozzászólásait
tolmács közreműködésével mondja el.) Ahogy a nagykövet úr is megemlítette, két nagyon
nehéz fejezet a két utolsó fejezet. Egyrészt a versennyel kapcsolatos fejezet, másrészt pedig a
bel- és igazságügy. Ez a két fejezet Horvátország számára óriási kihívás, és valószínűleg egy
kicsit több időre lesz szükségük ahhoz, hogy a végső benchmarkokat, zsinórmértékeket be
tudják tartani, el tudják érni.

Úgy gondolom, az reális, hogy márciusra sikerül lezárni ezeket a fejezeteket is, és
akkor még mindig marad idő arra, hogy a magyar elnökség alatt sikerüljön a csatlakozási
szerződést aláírni.

PIERRE LABOUVERIE, Belgium budapesti nagykövete: A harmadik kérdés, azt
hiszem, a legbonyolultabb, legérdekesebb, ez a gazdasági válsággal kapcsolatos.
Természetesen megvan a hivatalos európai uniós válasz erre, de ez egy óriási téma, nagyon
tág téma, és vannak személyes vélemények is. Ami az európai szintet illeti, az Európai Unió
elnöke, Van Rompuy úr vezeti azt a munkacsoportot, amelyik ezzel foglalkozik, és jelentést
készít a helyzetről, szeptember-októberre várható ez a jelentés, amelyben javaslatokat,
ajánlásokat is meg fognak majd fogalmazni.

Ami pedig a különböző problémákat illeti Németország és a mediterrán országok
között, amiket ön is említett: az a legnagyobb probléma, hogy óriási deficitekkel kellett
szembenézni különösen Görögországban, de nemcsak ott, hanem Spanyolországban és más
országokban is, ugyanakkor e mögött egyes országokban, például Spanyolországban az is
probléma, hogy a magánadósság is óriási szintet ért el. Ugyanakkor a másik nagyon fontos
probléma, ami ezzel párhuzamosan fut, a versenyképességbeli különbség a különböző
országok között. Európai szinten tudjuk, hogy Németország a legversenyképesebb ország, és
bizony a déli országok Európa déli részén a versenyképességüket egyre jobban elveszítik.
Tehát a kettő, a deficit és a versenyképességbeli különbség együtt okoz óriási problémát, és
ezt a nagy szakadékot feltétlenül valahogy át kell hidalni.
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Hadd mondjak egy példát! Belgiumban mi évente kétszer is alaposan megvizsgáljuk a
versenyképességünk helyzetét Németországhoz képest. Belgium egy kicsit le van maradva
Németországhoz képest, de Belgium borzasztóan függ a külkereskedelmétől, és Németország
a legnagyobb külkereskedelmi partnere. Ez a helyzet, tudjuk, hogy nagyon hasonlít
Magyarország helyzetéhez is. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mindannyian a
versenyképességre koncentráljunk, és igyekezzünk minél közelebb maradni a
versenyképesség területén a partnereinkhez.

A kérdésének része volt az is, hogy a nemzeti fiskális, illetve költségvetési politikák
hogyan alakulnak, és hogy az euró gyengeségével kapcsolatban mi a véleményem. Sajnos, az
euró gyengesége nagyon nagy aggodalomra ad okot. Azt hiszem, a legnagyobb probléma az,
hogy nincsen egy egységes európai gazdasági kormányzás. Látjuk azt, hogy Sarkozy úr és
Merkel asszony egymással szinte pingpongmeccset játszva vitáznak, és tudjuk, hogy mindez
abba az irányba hat, hogy előbb-utóbb egy közös európai gazdasági kormányzás jöjjön létre.
Ez feltétlenül megerősítené az eurót, vagyis ez azt jelentené, hogy európai szinten nagyobb
lenne a gazdasági kontroll. Tudjuk azt, hogy az országoknak a költségvetésüket az Európai
Unióban be kell mutatni, és a jövőben ennek a megszigorítása talán valamilyen megoldáshoz
vezetne.

A gazdasági válság kapcsán tudjuk azt a brit újságokból is - és azt hiszem, hogy ez
inkább egy kicsit személyes vélemény -, hogy amikor látjuk a Németország és Franciaország
közötti óriási vitát, akkor itt tulajdonképpen egy vákuum jön létre, amit az Európai Tanács
elnöke, Van Rompuy tölt be. Tudjuk róla, hogy őt nevezték ki a gazdaságpolitikával
kapcsolatos munkacsoport vezetőjévé. Tehát mindenképpen fontos az, hogy egy jobb
koordináció jöjjön létre, és reméljük, hogy ezt a szerepet ő be fogja tudni tölteni.

A negyedik kérdést, amely az energiával kapcsolatos, a kollégám fogja megválaszolni.

PETER LESCOUHIER tanácsos, a trióelnökség idejére a magyar
Külügyminisztériumba delegált belga összekötő diplomata: Nagyon röviden válaszolnék.
Tudjuk azt, hogy az Európai Bizottság fogja a javaslatokat megtenni, és azt is tudjuk, hogy a
mi elnökségünk vége felé, november-decemberre kerül majd kialakításra az a terv, hogy
milyen elvek alapján, mentén fogjuk az energiapolitikát kialakítani. De azt is tudjuk, hogy ez
a munka javát a magyar elnökségre hagyja, ugyanis az Európa Tanács energiával kapcsolatos
ülése ekkor kerül sorra. Persze nagyon sok előkészítési, orientációs munkát tudunk már előre
elvégezni annak érdekében, hogy a közös energiaterv kialakulhasson.

PIERRE LABOUVERIE, Belgium budapesti nagykövete: A következő kérdés, tudom,
hogy nagy aggodalomra ad okot az Európai Unión belül, ez pedig a belga belügyi helyzet és a
belga miniszterelnök szerepe. Belgium mindenképpen tiszteletben tartja a lisszaboni
szerződés kapcsán létrehozott új intézményeket, az állandó elnök, illetve a külügyminiszter
intézményét, és mindenképpen őket fogjuk követni.

Éppen ezért a rotációs elnökségben csökkent a soron következő elnökségi ország
miniszterelnökének a szerepe, de nagyon fontos az, hogy egységes hangon szólaljunk meg a
külvilág felé. Csak emlékeztetnék Kissinger úrnak a híres kérdésére, hogy kit hívjak, ha az
Európai Unió elnökével szeretnék beszélni. Mostanra ez már egyértelművé vált, Rompuy úr,
nem azért mondom, mert belga, de tényleg őt kellene most hívni, illetve Ashton asszonyt.
Tehát ők képviselik kifelé az Európai Uniót.

Ennek ellenére a rotációs elnökség továbbra is nagyon fontos maradt, hiszen 9 más
tanács is létezik, és ott nagyon fontos szerepet játszik az elnökség. Ami pedig a belga politikai
válságot illeti, ez nem fog vákuumot okozni az európai uniós elnökségben, és mindenképpen
meg vagyunk győződve arról, hogy a jelenlegi belga elnökséget tisztességgel végig tudjuk
vinni.
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BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Természetesen egyetértek, és Kissinger úrnak csak azt
tanácsolnám, hogy Barroso urat hívja fel telefonon.

PIERRE LABOUVERIE, Belgium budapesti nagykövete: Ami a következő kérdést
illeti, a globális pénzügyi rendszerrel kapcsolatos és a bankok megadóztatásával kapcsolatos
kérdés volt. Erről rengeteg szó esik manapság, de el kell mondanom, hogy az Európai Unió
csak egy a szereplők közül.

Ami a bankok megadóztatását illeti, mindenképpen egységes hangon kell fellépnünk.
Nincs teljes egyetértés sem az Európai Unión belül ezzel kapcsolatban, sem pedig az Európai
Unión kívül, például az Egyesült Államokkal. Az Európai Unióban nézeteltérések vannak,
például Merkel asszony is betiltotta ezeket a short selling típusú tranzakciókat, de a
konszenzust előbb-utóbb el kell és el is fogjuk érni.

Az a fontos, hogy azonos legyen mindenhol a játéktér. Az Egyesült Államokban egy
új szabályozást vezettek be bizonyos pénzügyi tranzakciók kapcsán, amelyeket az Atlanti-
óceán ezen oldalán jelenleg tanulmányozunk, és nagyon érdekesnek tartunk. De
mindenképpen fontos az, hogy a nagyon veszélyes pénzügyi tranzakciókat betiltsák.

Ami pedig a magyar kormánynak a bankok adóztatásával kapcsolatos terveit illeti,
ezeket nagy érdeklődéssel kísérjük figyelemmel, hiszen egy belga bank is jelen van itt, az
országban. De természetesen tiszteletben tartjuk azt, hogy Magyarországnak ez szuverén
döntése.

Nyilvánvalóan a helyzet más, az Európai Unióban ez egy ilyen pufferként működne a
jövőbeli esetleges pénzügyi válságokkal szemben. Magyarországon pedig ennek a célja az,
hogy az új kormányprogramban a költségvetési deficitet ezzel igyekeznek valahogy betömni
annak érdekében, hogy a 3,8 százalékos költségvetési deficitet tartani lehessen.

Az utolsó kérdéssel kapcsolatban, a mexikói cancúni környezetvédelmi csúccsal
kapcsolatban kollégámat kérem meg, hogy válaszoljon.

PETER LESCOUHIER tanácsos, a trióelnökség idejére a magyar
Külügyminisztériumba delegált belga összekötő diplomata: Ami az Európai Uniót illeti,
tulajdonképpen ma már nem az a vita, hogy az Európai Unió továbbra is előtérben legyen, és
vezető szerepet vállaljon, erről tulajdonképpen konszenzus van. Igen, ott kell lennünk, vezető
szerepet kell vállalnunk. Hogy 20 százalék, vagy 40 százalék, nem ez a kérdés, mert még a 20
százalékkal is Európa meglehetősen elöl jár.

Cancúnra azt szeretnénk elérni, hogy a koppenhágai csúcsból levont tanulságok
mentén ne csak saját magunkra koncentráljunk, ne csak arra koncentráljunk, hogy az Európai
Unión belül mi történjen, hanem igyekezzünk más partnerekkel is megfelelő kapcsolatot
kialakítani, partnerséget, szövetséget kialakítani.

A másik fontos célja a belga elnökségnek ezen a területen az, hogy meglehetősen
rugalmas és tág mandátumot adjon a résztvevőknek arra, hogy igazából tárgyalhassanak, és ne
kelljen minden témakörben visszamenni a tagállamokhoz egyeztetni. Ha ezt sikerül elérnünk,
azt hiszem, a belga elnökség meglehetősen sikeres lesz.

ELNÖK: Köszönöm szépen, nagykövet úr, tanácsos úr, a válaszokat. Én úgy hiszem,
hogy nagykövet úr előadása és a kérdésekre adott válaszaik arról győztek meg bennünket,
hogy az európai uniós elnökség jó kezekben van. Mint ahogy az elmúlt 11 alkalommal, úgy
hiszem, most is Belgiumnak egy sikeres elnökségi periódusa lesz, nem könnyű gazdasági
helyzetben, ami az Európai Uniót illeti, mégis úgy hiszem, hogy egy sikeres elnökség lesz az
elkövetkezendő fél évben, és ehhez sok sikert kívánunk. Természetesen a magunk részéről
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mint a trojka egyik tagja mind kormányzati, mind parlamenti részről mindent megteszünk
ezért a sikerért.

Köszönöm szépen nagykövet úrnak és tanácsos úrnak, hogy elfáradtak. Kérem, tartsák
meg jó emlékezetükben az Országgyűlés legfontosabb bizottságát, ami az Európai ügyek
bizottsága.

Elnöki zárszó

Gyorsan be is zárjuk a bizottság ülését. Szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat,
hogy várhatóan jövő héten kedden, 13-án, 14 órakor tartunk bizottsági ülést, két nagykövet
meghallgatása lesz. A frakciók munkatársai bizottságunknál megtekinthetik az életrajzokat,
erről majd nyilatkoznak, hogy megtekintették. Kérem képviselőtársaimat, hogy biztosítsuk
bizottságunk határozatképességét. Jövő héten kedden, 13-án, 14 órakor találkozunk.

Köszönöm szépen. Az ülésünket bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 53 perc)

Dr. Hörcsik Richárd
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Ipacs Tiborné és Nánásiné Czapári Judit


