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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelt Bizottság! Jó reggelt kívánok, az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága ülését
megnyitom. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm a meghívott
előadókat, szakértőket és a sajtó igen tisztelt képviselőit.

A mai napi első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Megállapítom az aláírt
jelenléti ív alapján, hogy bizottságunk határozatképes, valamint az eseti képviseleti
megbízásokat szeretném bejelenteni: Vejkey Imre képviselő úr helyettesíti Braun Mártont;
Lipők Sándor helyettesíti Vinnai Győzőt és Firtl Mátyás alelnök úr Bebes Istvánt.

Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően megkapták az értesítést a
napirendi pontokról. A mai napon három napirendi pontot tárgyalunk. Az első: egyeztetési
eljárás - az Európai Parlament és a Tanács rendelete a biocid termékek forgalomba hozataláról
és felhasználásáról. Itt a bizottság állásfoglalásának a kialakítására kerül sor a Házszabály
13/B. § (6) bekezdése alapján. Tehát zárt ülést rendelek majd el. A második napirendi
pontunk: Cséfalvay Zoltán nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár tájékoztatója az EU
2020 stratégiát végrehajtó nemzeti intézkedési tervről, valamint a magyar kormány által
tervezett intézkedésekről. Barsiné Pataky Etelka a harmadik napirendi pont előadója: a Duna
Stratégiáért felelős kormánybiztos beszámolója a Duna-stratégia cselekvési tervről, illetve a
Duna-régióra vonatkozó magyar célkitűzésekről.

Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek kiegészítenivalója. (Senki sem
jelentkezik.) Nem látok ilyet.

Akkor kérdezem, ki az, aki támogatja a napirendi pontokat. (Szavazás.)
A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.
Tisztelt Bizottság! Zárt ülést rendelek el. Kérem, hogy azok maradjanak itt, akiknek

engedélyük van rá. Kérem a munkatársakat, nézzenek körbe a teremben!

(A bizottság 10 óra 06 perctől 10 óra 37 percig zárt ülést tartott,
melyről külön jegyzőkönyv készült.)

Cséfalvay Zoltán nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár tájékoztatója az EU
2020 stratégiát végrehajtó nemzeti intézkedési tervről, valamint a magyar kormány által
tervezett intézkedésekről

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A zárt ülésnek vége van, kinyitjuk az ülésünket. A 2.
napirendi pontra térünk rá, amely Cséfalvay Zoltán nemzetgazdasági minisztériumi
államtitkár tájékoztatója az EU 2020 stratégiát végrehajtó nemzeti intézkedési tervről,
valamint a magyar kormány által tervezett intézkedésekről.

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Cséfalvay Zoltán államtitkár urat az Országgyűlés
legfontosabb bizottsága ülésén.

Tisztelt Bizottság! A 2010. június 17-én elfogadott EU 2020 stratégia célja a
versenyképesség és a foglalkoztatás javítása. Az EU 2020 rendszerében egy, a lisszaboni
stratégiához képest gazdaságfelfogásában új társadalmi- piacgazdasági modell körvonalazódik
előttünk. A végrehajtáshoz tagállami szinten nemzeti reformprogramok, tehát
Magyarországon nemzeti intézkedési terv kidolgozása szükséges.

A tagállamoknak 2010. november 12-éig kellett benyújtaniuk előzetes nemzeti
reformprogramjukat az Európai Bizottságnak. Ezt követően a Nemzetgazdasági Minisztérium
széles körű konzultációt indít, melynek célja a nemzeti intézkedési terv pontjainak társadalmi
szintű megvitatása. A végleges nemzeti intézkedési tervet 2011 áprilisáig fogja benyújtani a
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kormány az Európai Bizottságnak. Tehát a nemzeti intézkedési terv tartalmazza majd, hogy
Magyarország az EU 2020-as stratégia kiemelt céljainak eléréséhez milyen számszerű

célkitűzések teljesítését vállalja 2020-ig. A foglalkoztatás növelése Magyarország
legfontosabb vállalásaként jelenik meg.

Tisztelt Bizottság! Friss értesítés jött Brüsszelből, az Európai Unió Tanácsától, az
Európa 2020 stratégiával kapcsolatos végrehajtási jelentés, amiben összefoglalják a további
lépéseket. Erről is szeretnék néhány szót mondani, és ezzel megrövidítem az államtitkár úr
kötelező beszámolóját. Tehát az Európa Tanács 2011. márciusi ülésére tekintettel a Bizottság
az európai szemeszter keretében a következő év januárjában elfogadja az éves növekedésről
szóló első felmérését. A felmérés, a különböző tanácsi formációk által adott reakciók alapján,
az Európai Tanács tavaszi ülésén iránymutatást ad a tagállamoknak nemzeti
reformprogramjaik, illetve a stabilitási és konvergenciajelentéseik kidolgozásának a
véglegesítésére vonatkozóan.

A tagállamoknak a nemzeti reformprogramjaik véglegesítése során gondoskodniuk
kell a nemzeti reformprogramjaik és a stabilitási és konvergenciajelentéseik közötti szükséges
kereszthivatkozásokról. Tehát a tagállamok által 2011. április végéig benyújtandó végleges
nemzeti reformprogramokat teljes mértékű politikai jóváhagyásnak kell kísérnie, és ez
természetesen a magyar elnökség egyik kiemelt feladata lesz. Tehát röviden ennyit a múltról
és a várható lépésekről.

Tisztelettel megadom a szót az államtitkár úrnak, tessék parancsolni!

Dr. Cséfalvay Zoltán szóbeli kiegészítése

DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm
a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Már az előbbi pár mondattal
belevágtunk az események közepébe, hogy éppen hol tart, vagy milyen rendszer szerint épül
fel az európai szemeszter.

Azért zárójelben hozzátenném, hogy ez egy folyamatosan alakuló dolog. Tehát abban
a menetrendben, ami most itt elhangzott, nemcsak az az újdonság, hogy friss, ezt akár egy
héttel ezelőtt sem lehetett tudni, de itt az, hogy miként épül fel maga az európai szemeszter,
egy állandóan változó dolog, egy. Kettő: abban, hogy ez miként alakul, a magyar elnökségnek
nagyon nagy szerepe lesz.

De ha szabad, visszamennék az elejére, hogy miről is beszélünk az Európa 2020
reformprogram kapcsán. Elhangzott itt részben a lisszaboni stratégia. Nagyon sokan úgy
gondolják, hogy ez a lisszaboni stratégiának valamilyen javított változata vagy újrakiadása.
Én azt gondolom, három dologban alapvetően eltér. Először is, ez egy exit stratégia, hogy
lehet a válságból kilépni. Tehát nagyon nyilvánvalóan válasz arra a válságra, ami az európai
gazdaságot érinti, és arra próbál megoldásokat találni.

Csupán zárójelben teszem hozzá egyébként, hogy erre eléggé szükség is van. Ha
valaki visszaemlékszik arra, hogy mondjuk 2008 őszén hol volt Európa, vagy hallott
egyáltalán valamit, hogy Európa tett volna valamit - én nem nagyon hallottam. Azt láttam,
hogy minden nemzetállam próbált valamit keresni. Ha most az írekről beszélünk, akik
beleszaladtak megint egy válságba, ők 2008 őszén azt mondták, hogy: garantálunk minden
bankbetétet, és most kapták el ennek a második hullámát válságként. Ha lett volna akkor
valamilyen egységes európai válasz, lehet, hogy nem ezt lépik - zárójel bezárva. Tehát egy
válságkezelési stratégia.

Kettő: én úgy gondolom, hogy az EU 2020 ennél több is abban az értelemben, hogy
egyfajta válasz Európa, vagy az európai gazdaságok globális szinten mért gyengébb
versenyképességére. Itt mindenki tudja, hogy milyen szereplők vannak, Amerikától a
feltörekvő Indián át Kínáig. Erre is választ kell adnia az európai gazdaságnak.
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És van egy harmadik, ami szintén elhangzott itt fél szóval: valamilyen társadalmi
modell keresése. Ezt a politikusok nagyon szeretik, ez nagyon gyakran előjön, hogy most
valami újfajta, javított szociális piacgazdasági modell, a zöldnövekedés és más szempontok
alapján. Én úgy látom, hogy az első kettő ennél sokkal erősebb, tehát az, hogy ez egy válasz
magára a válságra, másrészt pedig egyfajta megoldás arra, hogy miként lehetne az európai
gazdaságok versenyképességét növelni.

Tehát abból indulnék ki, hogy ez nem a lisszaboni stratégiának valamilyen folytatása,
nem annak a következménye. Egy-két szám valóban ezzel van kapcsolatban.

Két dolog, amit viszont problémának tartanék: a lisszaboni stratégia kapcsán nem
nagyon látom, hogy egyáltalán bárhol megvitatták volna azt, hogy vajon mi történt abban a 10
évben, és miért volt kudarcos. Márpedig ha indítunk egy újabb programot, akkor valószínűleg
célszerű megnézni, hogy a korábbiban mi volt a hiba. Ezt szerintem Európa megspórolta.
Nem biztos, hogy nekünk meg kell spórolnunk. A lisszaboni stratégiában az aspirációk és a
tényleges kivitel között nyilvánvalóan óriási szakadék mutatkozott. Ha indítunk egy újabb
programot, most Európa 2020 néven, egészen az évtized végéig, akkor azért úgy gondolom,
célszerű levonni a tapasztalatokat, hogy mi volt a hiba a korábbiban, és akkor hogyan
csináljuk az újabbat jobban.

Hogy milyen kihívásokkal néz szembe az európai gazdaság, azt én úgy gondolom,
nem kell ebben a körben ecsetelni. Azt azért hozzátenném, hogy ha picit figyeljük a logikáját,
akkor ez nagyon erősen összhangban van a magyar kormány gazdaságpolitikájával, részben a
foglalkoztatás előtérbe helyezésével, részben pedig azzal, amit már az előbb is említettem.

Az EU 2020 stratégia a versenyképesség növeléséről szól, és szól arról, hogy a
gazdaságban, az államháztartásban stabilitást teremtsünk. Ez az, amit nem tudom, hányszor és
ezerszer elmondunk, ami jelen pillanatban kicsit talán szokatlannak tűnik Európában. De ha
valaki megnézi azt, hogy mi történik egyrészt mondjuk a stabilitási paktummal, amelyik
kapcsán most éppen arra törekednek, hogy az államháztartási egyensúlyt szigorúan
megköveteljék az adott országoktól, másrészt pedig indítunk egy EU 2020 programot, amitől
egyértelműen egy versenyképességi növekedést várunk, akkor ez egy az egyben az, amit
egyébként a magyar kormány gazdaságpolitikaként kitűz, az a kétfajta megoldás: a stabilitás
biztosítása és a versenyképesség elősegítése.

Mit várnak például az EU 2020-tól? Azt várják, hogy plusz többletnövekedés jöjjön
létre a program végrehajtásának segítségével. Persze az a kérdés, hogy mi az új az EU 2020-
ban a lisszaboni stratégiához képest? Néhány dolgot azért mondanék, amiről úgy gondolom,
hogy új. Először is, sokkal célzottabb. Ha valaki emlékszik még a lisszaboni stratégiára, ott
volt négyszázvalamennyi cél, és utána csodálkoztak, hogy a négyszázvalamennyi célt nem
lehet megvalósítani.

Itt azért ez egy kicsit fókuszáltabb. Van három fő cél: smart, sustainable, inclusive
Growth, tehát fenntartható, társadalmilag kiegyensúlyozott és okos, ami alatt mindent értenek,
zöldet, erőforráshatékony gazdasági növekedést és modellt.

Azért hárommal nem ússzuk meg, tehát van öt olyan, én benchmarknak mondanám
igazán, ami egy ország elérhető célvállalása. Ez roppant egyszerű, a számokat nagyon szereti
az Unió, mert azt mondja, ami számmal megfogható vagy mérhető, az be is vasalható, az meg
is valósítható. Szerintem ez egy jó logika egyébként, tehát, ha valamire azt mondjuk, hogy
mérhető, akkor az valamilyen célként elérhető. Itt 5 vállalást vagy 5 célt fogalmaznak meg.
Az egyik a foglalkoztatás szintjének az emelése. Itt a 20-64 év közötti népességről van szó,
annak 75 százalékra emelése. A második a kutatás-fejlesztési ráfordítások. Itt visszaköszön a
lisszaboni 3 százalék, tehát a GDP arányában 3 százalékos ráfordítás. Az üvegházhatású
gázok kibocsátásának csökkentése és az energiahatékonyság területén egy 20 százalékos
csökkentést szeretnének még, a megújuló energiák arányának növelésében pedig egy 20
százalékos növelést. Hogy egyszerű legyen megjegyezni: 20-20-20 százalék. A képzettségi
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szint javítása, a korai iskolaelhagyás arányának 10 százalék alá való csökkentése, valamint a
30-34 éves korcsoportban a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése 40
százalékra. Végül a szegénységben vagy a társadalmi kirekesztettségben élő népesség
számának a csökkentése.

Ez eddig jól hangzik, a dolog kezd bonyolultabb lenni. Ennek örömére, hogy ez az
egész megvalósítható legyen, hogy az országok bevállalnak bizonyos célokat, az Unió a maga
oldaláról segíti 7 darab zászlóshajóval. Tehát most ott tartunk, hogy van 3 fő célunk, van 5
benchmark vagy valamilyen vállalásunk, van 7 zászlóshajó. A 7 zászlóshajó folyamatosan
kerül a különböző tanácsi formációk elé. A Versenyképességi Tanács már következtetéseket
fogadott el az innovációs unióval kapcsolatban, az „Iparpolitika a globalizáció korában” című
zászlóshajóval kapcsolatban szintén. Van a digitális Európa, tehát összesen 7 ilyen van. Mind
a 7 természetesen további alintézkedésekre bontható. Ez zászlóshajónként 40 és 50 között
mozog, tehát a karácsonyfa szép lassan azért felépül: 3-5-7, és azon belül még a további
intézkedések.

Ezeknek a zászlóshajóknak a szerepe az, hogy segítsék majd a reformok véghezvitelét.
Én úgy látom, ez egyfajta toolbox vagy valamilyen leltár jelen pillanatban, amiből a
különböző országok saját viszonyaikhoz viszonyítva felépíthetnek egy stratégiát,
felépíthetnek egy politikát, amivel az évtized végéig egy nagyobb, erőteljesebb növekedést
tudnak elérni. Ennek egy része egyébként a következő elnökségi fél éven keresztül a
különböző tanácsi formációkban már kidolgozásra kerül. A belga elnökség addig eljutott,
hogy a zászlóshajók nagy részét bemutatta, megismertette, tehát ennek a könnyebb részét
elvitte, és a magyar félnek marad az aprólékosabb munka.

Ha szabad még ezekhez a vállalásokhoz egy apró kritikai megjegyzést tenni: a számok
nagyon jók, csak azért ezeknek a mögöttes tartalmát is érdemes megnézni. Mert addig az
rendben van, hogy mondjuk, a 20 és 64 éves korú népesség foglalkoztatási szintjét célként
kijelöljük, hogy 75 százalékra emelkedjen, a 2. számú kérdés az, hogy milyen
munkahelyekről beszélünk. Nagyon jól látható, hogy mondjuk, a globalizáció korában a
munkaerőpiacon két helyen van igazából foglalkoztatásbővülés, annak a tetején és annak az
alján, a nagyon magasan képzetteknél és a nagyon alacsonyan képzetteknél. A közepe pedig
hiányzik. Ez az, amivel minden gazdaság küszködik. Tehát kitűzhetünk egy számot, hogy 75
százalék, de a kérdés az, hogy mi a tartalma.

Ugyanez, mondjuk, a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség
számának csökkentése. Európai szinten úgy számolnak, hogy 120 millió embert érint
valamilyen úton-módon, valamilyen mutató mentén a szegénység. 20 millió embert
szeretnének 10 év alatt a szegénységből kimenteni. Vannak különféle mutatók. Az egyik
mutató aszerint számolja, hogy azok tartoznak a szegénységbe, akiknél a jövedelem a
mediánjövedelem - tehát nem az átlagjövedelem, ahol a szórás szerint a legtöbben
rendelkeznek jövedelemmel - 60 százaléka alatti. Ez egy nagyon jó mutató, csak a kérdés az,
hogy mit szeretnénk: a szegénységet felszámolni vagy az egyenlőtlenséget kezelni? Mert ha
azt a mutatót használjuk, amelyik azt mondja, hogy a mediánjövedelem 60 százaléka alatt
élők egyébként odatartoznak a szegénységbe, és ezeket szeretnénk megváltoztatni, akkor a
helyzetünk roppant egyszerű: az állam azt mondja, hogy valamilyen úton-módon az
újraelosztás arányait megváltoztatja, egyszerűen pénzt oszt a szegényeknek, vagy legalábbis
azoknak, akik 60 százalék alatt vannak, és automatikusan följebb emelkedik, és megoldottuk a
helyzetet.

Azt viszont szerintem mindenki tudja ebben a teremben, hogy a szegénység kezelése
ennél egy jóval összetettebb probléma, az iskolai képzéstől kezdve az egészségügyig, a
lakásügyig egy összetett probléma kezelését igényli. Ezért mondom, hogy helyenként a
benchmarkoknak vagy ezeknek a mutatóknak a tartalmát is érdemes megnézni.
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Hasonló a kutatás-fejlesztési ráfordítás. Ha arról beszélünk, hogy a GDP 3 százalékát
fordítsuk kutatás-fejlesztésre, akkor a következő kérdés az, hogy mégis ki finanszírozza ezt:
az állam vagy a magántőke? Magyarországon a probléma nem igazából a szám nagyságával
van, sokkal inkább azzal - és a kelet-európai országokra ez jellemző -, hogy az állami a jóval
nagyobb ez esetben a kutatás-fejlesztési ráfordításoknál, és viszonylag alacsony a magántőke.
Tehát az egy dolog, hogy bizonyos számokat kijelölünk, a mögöttes tartalom is nagyon
fontos.

Új, ha szabad így mondanom, a 450-hez képest mégis az, hogy 3-5-7, és azon belül
megyünk tovább. Ez még mindig jobb, mint a 457 cél.

Ami új, az egy nagyon erős, szigorú ellenőrzés. Az előbb már elhangzott, hogy milyen
menetrend szerint megy. Ez esetben az Európai Unió nagyon sok eszközzel valóban
kikényszeríti ezeket, és ellenőrzi. A klasszikus ellenőrzési metódus a lisszaboni stratégia
idején a peer review volt, tehát az országok megpróbálják megnézni, hogy a másik hogyan
teszi. Ez nem nagyon működött. Ennél erősebb ellenőrzési rendszer lesz.

Az is új az egész igazgatásában vagy governance-ében, kormányzásában, hogy sokkal
inkább az egyes országok viszonyaihoz szabott. Maradjunk, mondjuk, a kutatás-fejlesztési
ráfordításoknál, a GDP 3 százalékánál. Ebben az esetben Magyarország vállalása 1,8 százalék
lesz. ha tekintjük azt, hogy most 1 százalék körül mozgunk, akkor az 1,8 egy reális, elérhető

cél. Annak nincs sok értelme egyébként, ha Magyarország most beígérné a 3 százalékot, amit
egyébként megtehet, tehát minden országnak megadják ezt a játékteret, hogy saját
viszonyaihoz igazítsa, ami szerintem egy nagyon helyes lépés a korábbi, mechanikusan elvárt
vállalásokhoz képest.

Van még egy, ami nagy újdonsága, hogy ez egy reformprogram, tehát itt igazából azt
várják el, hogy ezek az országok reformokat, átalakításokat hajtanak végre. Maga az anyag áll
az elején egy makroökonómiai elemzésből, hogy milyen pályán mozognának az illető

országok, ha nem tennének reformokat. Ez Magyarország számaiból is kiszámítható. Azt
várja az Unió egyébként, hogy ha bevezetnek az országok különböző reformlépéseket a
következő tíz évben, akkor az alappályához tervezetten körülbelül egyharmadnyival
erősebben növekednek ezek a gazdaságok. Ezért mondom, hogy ez több annál, mint a válság
kezelése. Az is egy nagyon fontos része, de erősen benne van a versenyképesség növelése és a
gazdasági növekedés elősegítése.

Ezért kell bizonyos reformokat véghezvinni, hogy erősebben növekedjen a gazdaság,
tehát egy alappályához, egy baseline scenarióhoz képest egyharmadnyival erősebb növekedés
jöjjön létre. Amit igazából elvárnak - és ezért a menetrend fontos -, hogy milyen reformokkal
jutnak el majd ezekhez a célokhoz. Lehet azt mondani - ahogy az előbb említettem -, hogy
teszem azt, a foglalkoztatásnál Magyarország vállalása 75 százalék, de akkor milyen
lépésekkel jutunk el odáig, milyen munkaerő-piaci intézkedésekre van szükség, milyen
gazdasági intézkedésekre van hozzá szükség. Ez az igazi lényege, ha szabad így
fogalmaznom. Nyilvánvaló, hogy az a szemeszter, ami lezajlik, és a magyar elnökségnek
ebben kiemelt szerepe lesz, ennek a kereteit határozza meg igazából, és majd a
költségvetésekben, amik a következő években indulnak, lehet ezeket a reformokat
végrehajtani.

Hogy a dolog még bonyolultabb legyen, az Európai Unió azonosította azt, hogy az
illető országoknak milyen problémáik vannak, milyen kihívásaik vannak, amire választ kell
adni. Ezt szűk keresztmetszetekként fogalmazta meg. Az Európai Unió ez esetben az Ecofin,
tehát az Ecofin azonosította a különböző országok számára, hogy melyek az alapproblémák.
Ha a Magyarország számára azonosított bottleneckeket vagy szűk keresztmetszeteket nézzük,
akkor olyan nagy meglepetés szerintem senkit nem ér, de azért elmondanám. Öt fő szűk
keresztmetszetet említenek: az egyik az államháztartás magas hiánya és az államadósság
magas szintje. Szerintem ebben a teremben szintén nem érint senkit ismeretlenül ez a
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probléma. Ezzel küszködik az ország, költségvetés idején ezzel küszködnek a parlamenti
képviselők, tehát szerintem ez eléggé nyilvánvaló, ezt mi is tudjuk, és mi is látjuk, hogy ez
egy nagyon fontos kérdés.

A második: a pénzügyi szektor stabilitásának működtetése. Itt ők a devizában való
eladósodás magas arányát emelik ki Magyarországon, mint komoly problémát. Szerintem
szintén ismert mindenki előtt, hogy ez mit jelent. Harmadikként a szűk keresztmetszetben
fogalmazzák meg a foglalkoztatás alacsony szintjét, tehát hogy Magyarország az európai
foglalkoztatási rátákat nézve Málta után az utolsó helyen áll. Málta az utolsó, és mi vagyunk
az utolsó előttiek ebben az esetben. Ez szerintem szintén nem meglepetés, de ők is ugyanezt
látják problémának. A negyedik az üzleti környezet fejlesztése. Ez egy nagyon átfogó terület,
ez az adminisztrációtól kezdve az adózás szintjéig sok területet átfog. És az ötödik pedig: az
oktatási rendszerrel kapcsolatos, a szakiskolákkal, a képzéssel, az átképzéssel kapcsolatos
hiányosságok.

Azért zárójelben hozzátenném, hogy ha valaki megnézi azt a listát, amin rajta van,
hogy valamennyi európai országnak milyen szűk keresztmetszeteket jelöltek ki, akkor azért
elég nagy hasonlóságot talál. Tehát én megnéztem, mondjuk az államháztartás hiánya és az
államadósság magas szintje majdnem minden európai országnál megtalálható. Nálunk a
foglalkoztatás hangsúlyos, de azért viszonylag azonos problémák jelennek meg az európai
országoknál.

Én úgy gondolom azonban, hogyha valóban az a cél, hogy az európai országok
növeljék a versenyképességüket, és ezért egy reformprogramot kidolgoznak és véghez
visznek, nyilvánvalóan az Európai Unió oldaláról is szükséges nagyon sok lépés. Az Európai
Unió oldaláról is meg kell tenni lépéseket, amelyek lehetővé teszik ezt, gondolok itt a
bürokrácia csökkentésére, a különböző forrásokhoz való könnyebb, egyszerűbb hozzáférésre,
a mobilitás elősegítésére, tehát azt hiszem, hogy itt mind a két oldalról van tennivaló.

A dolog bonyolultabb annál, hogy az országok vállalnak bizonyos lépéseket, és ehhez
kidolgoznak reformokat. A másik oldalról, az Európai Unió oldaláról is lépéseket kell tenni az
európai gazdaság egészének versenyképesség-növelésére. Csak mondanék egy példát: ha arról
beszélünk, hogy mondjuk a kutatás-fejlesztésben 1,8 százalékára emeli a ráfordítás arányát
Magyarország, más országok pedig teszem azt ennél magasabbra, európai szinten például az
erősítheti ennek a vállalásnak a megvalósítását, hogyha az Európai Unió különböző
eszközökkel elősegíti és támogatja a kutatók és a vállalkozók mobilitását. Tehát az az európai
szint az, ahol a versenyképességet növelni lehet, mondjuk a kutatók és a vállalkozások
mobilitásával; továbbmennék: a kutatási forrásokhoz való egyszerűbb hozzáféréssel, az
adminisztráció egyszerűsítésével, a bürokrácia csökkentésével. Tehát megvan ebben az egész
EU 2020-ban az Európai Unió házi feladata is, mint ahogy megvan az egyes országok házi
feladata is. Ha mind a kettő valahogy összhangban él, akkor úgy gondolom, hogy maga az
Európa 2020 stratégia sikeres lehet.

És akkor nagyon röviden a magyarországi vállalásokról. Én hoztam magammal erről
egy rövid ismertető anyagot, majd ezt is odaadnám. Tehát az öt vállalás: a 20-64 éves korú
népesség foglalkoztatási szintjének emelése. A magyar vállalás ebben az esetben, az uniós
céllal teljesen egyezően, a 20-64 éves népesség arányának 75 százalékra való emelése. Más a
foglalkoztatási szint, mert igazából a 16-64 éves korú foglalkoztatási rátával szoktak
számolni. Az Európai Unió ez esetben a 20-64 éves népesség foglalkozatási szintjének az
emelését célozza 75 százalékban. Ez Magyarországra nézve azt jelenti, hogy 2015-ig, tehát az
évtized első feléig 400 ezer új adózó munkahely létrehozására kerül sor, ami teljesen
összhangban van a kormány vállalásával, amelyik 10 évre 1 millió új munkahelyről beszél.

A kutatás-fejlesztési ráfordításoknál az uniós cél 3 százalék. Magyarország vállalása
1,8 százalék. Én úgy gondolom, a mai szintről nézve el lehet jutni erre az 1,8 százalékra.
Irreális vállalásnak nincs értelme, szerintem ezt mindenki látja. Ehhez azonban az egész
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kutatás-fejlesztési infrastruktúra, az intézményrendszer-finanszírozás gyökeres átalakítására
van szükség.

Az üvegházhatású gázok kibocsátásánál Magyarország 10 százalékos csökkentést
vállalt, az energiahatékonyságnál 10 százalékot, és a megújuló energiák arányának
növelésénél pedig 14,6 százalékot. A képzettségi szint javítása esetében a korai
iskolaelhagyás arányának 10 százalék alá való csökkentése kapcsán Magyarország a 10
százalék alá való csökkentést vállalja. Továbbá a 30-34 éves korcsoportban a felsőfokú
végzettséggel rendelkezők arányának növelése kapcsán pedig 40 százalék az uniós cél,
Magyarország 30,3 százalékot vállal ebben az esetben. Nyilvánvalóan egy nehezebb lépés egy
meglévő korosztályra, a 30-34 éves korosztályra kidolgozni egy ilyen stratégiát.

És a szegénységben élők esetében Magyarország egy picit másabb megközelítést
alkalmaz. Ezt három mutatóval mérik. Az egyik, ahogy már említettem, a szegénységi
küszöb, a mediánjövedelem 60 százaléka alatt élők, az anyagi nélkülözésben élők, vagyis akik
az egyes alapvető fogyasztási javakkal nem rendelkeznek, rossz lakhatási körülmények között
vannak, eladósodottságban élnek. A dolognak az a szépsége, hogy az anyagi nélkülözésben
élők körének lehatárolásához negyvenvalahány mutató van, tehát hogy még szélesebb legyen
a karácsonyfa.

És az alacsony munkaintenzitású háztartásban élők a harmadik mutató ebben az
esetben. Tehát azok, akik olyan háztartásban élnek, ahol nincs foglalkoztatott, vagy csak
időlegesen, rövid ideig, átmenetileg foglalkoztatott. Ha Magyarország esetében nézzük ezt a
három indikátort, akkor ez a teljes népesség 28,3 százalékát adná ki, akik valamilyen módon
érintettek a szegénység által, ez 3 millió főt adna ki. A szegénységi küszöb alatt élők aránya
1,2 millió, az anyagi nélkülözésben élőké 1,8 millió, míg alacsony munkaintenzitású
háztartásokban 1 millió ember él. Ezek persze nyilván átfedik egymást. Különböző átfedések
vannak, hiszen élhet valaki anyagi nélkülözésben és alacsony munkaintenzitású háztartásban
is, tehát a kettő között átfedés van. Ha valaki összeadja az 1,2-t, az 1,8-at és az 1-et, az több,
mint 3. Az átfedésekkel adódik ki egy közel 3 milliós népesség, amelyik valamilyen úton-
módon, valamilyen dimenzió mentén a szegénység által érintett.

Magyarország ebben az esetben azt a vállalást teszi, hogy a gyermekes családok
szegénységi rátáját szeretné jelentősen csökkenteni. Én úgy gondolom, hogy ha azt nézzük,
hogy hol a legégetőbb a helyzet, hol szükséges a leggyorsabb változás, akkor valószínű, hogy
a gyermekes családok helyzetének a segítése és javítása a legfontosabb. Ez Magyarország
esetében azt jelenti egyébként, hogy az évtized végére közel 450-500 ezer ember kerülne ki a
szegénység csapdájából, ebből a 3 millióból.

Nos, a menetrendről már csak egy rövid mondatot: a kormány az elkészült anyagot
megvitatta és ennek következtében november 12-én az Unió illetékes szerveihez kijuttatta.
Azért tudni kell, hogy ez egy draft, tehát ez egy első változat. Ez az első változat javarészt az
államapparátus szakértőinek bevonásával és bizonyos területeken külső szakértők
bevonásával készült el. A végleges változatnak, tehát a végleges vállalásnak 2011. április 15-
ig kell elkészülni.

Ami történik a következő hónapokban, ezeknek a széles körű társadalmi vitája, tehát
minden társadalmi-gazdasági szereplő javaslatát, véleményét, kiegészítését várjuk annak
érdekében, hogy Magyarország olyan vállalásokat tegyen, amiket teljesíteni tud, olyan
vállalásokat tegyen, amivel a versenyképességet erősíti, olyan vállalásokat tegyen, amelyek
egy ennél nagyobb gazdasági növekedési pályára tudják állítani a gazdaságot. Én úgy
gondolom - és ezért nagyon köszönöm, hogy itt lehetek -, a parlamenti bizottságoknak és a
parlamentnek is nagyon sok szerepe lesz a végleges változat elkészítésében. Én azt hiszem,
valószínűleg jövök még néhányszor ide, amikor ennek részleteit, akár az itt elhangzó
javaslatokat is be tudjuk építeni.
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A munkatársainkkal azon dolgozunk, mivel november 12-e a leadási határidő volt,
utána vártuk mindazokat a reflexiókat, amiket az Unió küld, hogy egyáltalán milyen
menetrendben épül fel. A december többfajta ok miatt nem a legideálisabb egy széles körű

társadalmi egyeztetésre, viszont ott van január, február, március, és ezt a 100 napot
mindenképpen szeretnénk kihasználni arra, hogy egy széles körű társadalmi egyeztetéssel
létrejövő, végleges nemzeti intézkedési terv jöjjön létre.

ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úr expozéját. Szeretném megnyugtatni
államtitkár urat, hogy a magyar elnökség fél éve alatt gyakran fog előfordulni államtitkár úr,
akár tiszteletbeli taggá is fogjuk avatni. Köszönjük szépen a beszámolóját. Csak két
megjegyzésem lenne. Az egyik: akár mottóul is adhatnánk, hogy volt egyszer egy lisszaboni
stratégia, volt nekünk annak idején egy „Mr. Lisszabon”-unk is, Baráth Etele államtitkár úr.
Akkor az egyik parlamenti vitában ezt el is mondtam, hogy olyan célokat ne tűzzünk ki
magunk elé, hogy tíz év alatt lehagyjuk az Egyesült Államokat. Alapvető probléma volt, hogy
nem volt információ-visszacsatolás, tehát kellő kontroll, másrészt pedig a Bizottság nem
rendelt elegendő pénzt ahhoz, hogy ezt a programot végrehajtsák.

Miért fontos számunkra az EU 2020 stratégia? Csak egyetlen mondat. Szeretném
emlékeztetni képviselőtársaimat, hogy uniós tagságunk hat éve alatt a mostani kormány
programjának közel kétharmada, a kék gazdasági csomag kétharmada harmonizál az európai
irányvonallal, vagyis az EU 2020-as programmal. Ilyen még nem volt. Mint azt meg is
jegyeztem a kormányprogram vitájában, aránylag könnyebb dolga lesz a magyar kormánynak,
legalább saját magunkkal nem kell bíbelődni. Ugyanakkor az európai uniós elnökségünk alatt
éppen nekünk jut a feladat, hogy a többiekkel kapcsolatban elég sok vívódásunk lesz.

Tisztelt Bizottság! A vitát megnyitom. Kérdezem, ki az, aki szeretne hozzászólni.
(Többen jelentkeznek.) Mile alelnök úr, Vejkey képviselő úr, Lipők, Ékes, Balczó, Ivanics
képviselő úr. Kérem képviselőtársaimat, hogy röviden és velősen foglalják össze, és olyan
kérdéseket tegyenek fel, amire tud majd államtitkár úr válaszolni.

Tisztelt Bizottság! Elsőként megadom a szót Mile Lajos alelnök úrnak. Tessék
parancsolni!

Kérdések, hozzászólások

MILE LAJOS (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt
Államtitkár Úr! Köszönjük szépen ezt az átfogó és színvonalas expozét. Valóban azt lehet
mondani, hogy szinte megnyugtató még az az előrejelzés is, hogy egy széles körű szakmai és
társadalmi egyeztető folyamat elé nézünk, és itt most semmiféle megjegyzést nem teszek a
mondat után.

Viszont én mégiscsak keresném egy kicsit a kákán a csomót a jobbítás szándékával,
természetesen. Az öt vállalás között szerepel természetesen - és ennek nagyon örülök - a
szegénységben vagy a társadalmi kirekesztettségben élő népesség számának csökkentése. 4-
500 ezer főről beszélünk ebben az előzetes anyagban, és ott eszközöket vagy intézkedéseket is
rendel a cél mellé. Azt szeretném kérdezni, hogy ezzel a célkitűzéssel az egykulcsos adó,
tehát a 16 százalékos mennyire van összhangban az ön megítélése szerint.

Ugyanígy említi a lakosság eladósodottságát kezelő intézkedéseket. Csak kérdezném,
hogy mi van ezzel az eszközkezelő alappal, ami elég látványosan és attraktív módon lett
bevezetve, és most nem tudom, hogy mi a sorsa, egészen őszintén.

Még egy kérdésem van. A felsőfokú végzettséggel kapcsolatban úgy fogalmaz az
anyag, hogy 30,3 százalék a vállalásunk jelen pillanatban. Az a felsőoktatási reformtervezet,
ami jelen pillanatban még a vita szakaszában áll, mennyire fogja elősegíteni ezt a célkitűzést?
Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Vejkey Imre képviselő úr.

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Tisztelt Államtitkár Úr! Nyilvánvaló tény, hogy a kis-
és középvállalkozások támogatása úgy az első, mint a második Orbán-kormány
gazdaságpolitikájának alappillére. Az elmúlt fél évben több, kkv-szektort támogató,
kormánypárti intézkedés született, az új Széchenyi-terv pedig remélhetőleg tovább növeli
majd a támogatásokat. Miképpen látja államtitkár úr, mennyire vannak összhangban ezek az
intézkedések a versenyképesség, illetve a foglalkoztatás növelésével az EU 2020 stratégiában
lefektetett célokkal kapcsolatban? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Következik Balczó képviselő úr.

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. Nem világos számomra, mi
lesz a későbbekben. Nyilván a pontoknak a részleteiről is beszélünk. Elég sok mindent
szeretnék fölvetni, és ne vegyék udvariatlanságnak, hogy távirati stílusban próbálom mondani,
hogy talán gyorsabb legyen.

Az, hogy nem a lisszaboni stratégia folytatása, ez nagyon helyes. Úgy forgalmazott
meg célokat, mint annak idején Hruscsov elvtárs tette meg, és azt mondta, hogy mikorra
előzzük meg az Egyesült Államokat. Itt is volt egy cél, és nagyon kevés eszköz. Tehát itt
valóban úgy tűnik, hogy az eszközökre és a megjelölt normatívákra is ki akar térni.

A globális gazdasági rendszer többször említésre került. De azt nem látom, hogy a
globális pénzügyi rendszertől való valamiféle elszakadás vagy annak valamiféle
megváltoztatása egy kulcskérdés. Államtitkár úr említette Írország helyzetét. Valóban, nem
arról van szó, hogy ők hirtelen túlköltekeztek, hanem igenis vállaltak állami garanciát, és
feltőkésítették a globális pénzügyi rendszer hibái során csődhelyzetbe került bankokat. Tehát,
ha ebben a globális pénzügyi rendszerben ugyanilyen kiszámíthatatlanságok lesznek, akkor
azok bizony ennek a stratégiának a teljesülését befolyásolhatják.

Nem látom azt a mechanizmust, ami alapján az Unió ezeket a célokat szinkronba
hozza és előírja. Arról van szó, hogy áprilisig lesz végleges nemzeti intézkedési terv, majd
iránymutatást ad az EU. Mit jelent ez? Mert az európai szemeszterre való hivatkozás - ami
egy nagyon furcsa szó, nevezzük nevén: a tagállami költségvetések brüsszeli jóváhagyása - a
költségvetésre vonatkozik. De ezeket az itt megjelölt vállalásokat hogyan fogja fogadni? Mert
mi ezt vállaljuk, összeadják a 27 tagországot, és kiderül, hogy a közös célok nem teljesülnek.
Tehát nem látom azt a mechanizmust, ami alapján világossá válik, hogy mi azt mondjuk,
ennyit vállalunk, és erre azt mondják, hogy jó, rendben van, vagy azt mondják, nem, önöknek
többet kell vállalni.

Egy részletkérdésre hadd térjek ki! Az üvegházhatású gázok kibocsátásában nagyon
nagy erők mozognak az Európai Parlamenten belül is, hogy vállaljunk 30 százalékot, menjünk
előre, mutassunk jó példát. Nem tudom, mi a kormány álláspontja ebben. Röviden annyit,
hogyha a globális kibocsátás 12,5 százalékáért felel Európa, akkor mi hiába rohanunk előre,
hogyha a nagy, fő szennyezők nem változtatnak. Az ipart viszont ez nagyon-nagyon
visszaveti. Tehát vállalna-e ebben többet is a kormány, ha ez a 30 százalék lenne az elvárt,
vagy marad annál, amit itt megjelölt?

Ezt nagyon nehéz adott esetben a 30-34 éves korcsoportban teljesíteni, hiszen itt olyan
korcsoportról van szó, amely feltehetőleg nincs benne, meg nem került be a felsőoktatásba,
onnan kell, ha tetszik, a munkanélkülieknél vagy munka mellett elérni ezt. Tehát ezt még
nehezebb feladatnak tartom, mint adott esetben a 15-18 éveseknél azt vizsgálni, hogy
mekkora lesz a felsőfokú végzettség aránya. Ugyanakkor világosan tudjuk, hogy jelenleg a
munkaerőpiac nagyon igényelné a szakmunkást, a középfokú szakmai végzettségűeket, tehát
nem feltétlenül melldöngetés kell, hogy igen, nálunk már ennyi felsőfokú végzettségű van, és
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elérjük ezt, mert a diplomával még nem rendelkező túlfutók kapcsán nagyon hamar elérjük
valahogy, hogy mégiscsak legyen diplomájuk. Tehát ellentmondást látok a reális munkaerő-
piaci prognosztizálható igények és ezek mögött a vállalások mögött.

Úgyhogy röviden ezek a felvetéseim. Nem akarom megválaszolni Mile alelnök úr
kérdését, de a felsőoktatási reform esetében mi mindig a bolognai rendszer
továbbfejlesztéséről beszélünk. Én szeretném, ha a továbbfejlesztés alatt bizonyos szinten
ennek a felülvizsgálatát értenénk inkább itt, Magyarországon. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lipők Sándor képviselő úr következik.

LIPŐK SÁNDOR (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Államtitkár
Úr! Én szerettem volna azt a kérdést feltenni, hogy mivel a Fidesz 10 év alatt 1 millió új
munkahely teremtését tűzte ki a programjában, hogy hogyan látjuk ezt az EU 2020 stratégia
célkitűzései mentén, de az államtitkár úr a beszámolójában erre részletesen kitért, megelőzött.
Szeretném ezt tovább boncolgatni. Területi egyenlőtlenségek vannak ebben az országban, és
többen ülünk itt, a bizottságban is, akik hátrányos helyzetű térségeket képviselünk. Összetett a
probléma.

A hátrányos helyzetű térségekben a munkahely létét, a foglalkoztatást megoldaná - a
nemzeti intézkedési terv főbb pontjai között ez szerepel - a képzettségi szint javítása. Nálunk
még az általános iskolai képzettség megszerzésével is óriási problémák vannak, de a
munkahelyek léte ezt is elősegítené, illetve elősegítené a szegénységben és társadalmi
kirekesztésben élők problémájának a rendezését is. Tehát ennyire összetett a munkahely
kérdése.

A hátrányos helyzetű térségek foglalkoztatásának a javítása, hiszen nálunk 20 százalék
fölötti munkanélküliség sem ritka a településeken, miben mutatkozik meg? A nemzeti
intézkedési tervben van-e erre valami iránymutatás? Illetve maga az EU 2020 stratégia ad-e
ennek a problémának a rendezésére valamilyen iránymutatást? Ez lenne a kérdésem az
államtitkár úrhoz.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Még két képviselő úr tesz fel kérdést, Ivanics képviselő

úré a szó.

IVANICS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr!
Tisztelt Bizottság! Könnyű helyzetben vagyok, mert Balczó Zoltán azt a kérdéskört már
részint érintette, ami engem is foglalkoztat.

Amikor az államtitkár úr elkezdte a mondandóját, nagyon megörültem, hogy komoly
szemléletváltás van a gazdasági és a pénzügyi irányításban Magyarországon, mert bizony
ilyen szemlélettel régen ült itt államtitkár, aki azt mondta, hogy az Európai Unió komoly
hibákat követ el. Nem utólagosan ismerte be, hanem előreláthatólag - ezt deklarálta.

Mire gondolok? A 2000-es stratégiára gyakorlatilag azt mondta az államtitkár úr, hogy
Európa megspórolta a lisszaboni stratégia kielemzését, majd később úgy fogalmazott, hogy
óriási a szakadék a kitűzött célok és a megvalósult dolgok között. Én azt gondolom, mind a
kettő azt jelentené, hogy ebben komoly szerepet kellene felvállalnia Magyarországnak, hogy
ténylegesen értékeljék ki, hogy mi történt a lisszaboni stratégia keretein belül.

Erről már többször említést tettem, amikor itt, a bizottságban erről beszéltünk - és ez
csatlakozik Balczó képviselő úr mondandójához -, és mindig arra a következtetésre jutottam,
hogy az Európai Unió kitűzi a nagy célokat, ez megtörtént nyáron, kiadja az országoknak,
hogy vállaljanak be ezekből a célokból. Bevállalnak az országok, de aztán elolvasom a saját
stratégiánkat, és azt látom, hogy mondjuk a fenntartható energiánál azt mondjuk, hogy a
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megújuló energia részaránya 20 százalék helyett 14,6. Rendben, de akkor ki vállal be 30-at?
Tehát melyik ország teszi ezt meg?

És a menetrendben is azt látom, ami látható, hogy az országok leadják a
programjaikat, áprilisban a tagállamok véglegesítik a nemzeti reformprogramjukat és a
stabilitási és növekedési programjaikat. 2011 júniusában a Bizottság értékeli az országok
programjait, és javaslatokat tesz, amelyek sorsáról a Tanács dönt. Nem lenne-e ésszerűbb egy
iterációs módszerrel kezelni ezt az EU 2020-as stratégiát, ami azt jelenti, hogy az EU
gyakorlatilag módosítja a kitűzött célokat, és akár a bevállalt tagállami vállalásokhoz és azok
összességéhez igazítva, egy reális és vállalható programot ajánl, és ezáltal Európa a saját útját
tudja járni? Nyilván ezen belül lehetnek módosítások, hogy melyiket érdemes, melyiket nem,
hol kellene erősíteni, de ha már egy ilyen méretű és ilyen helyzetben lévő országnak azt
mondják, hogy: „a megújulóenergia-felhasználásodat bizony emeld meg 2 százalékkal”, akkor
legyen már lehetőség erre azt mondani, hogy bizony akkor a forrás-hozzárendelést is meg kell
tenni.

Ezt azért is említem, mert ebben a stratégiában 2014-től egy új költségvetési időszak
következik, és ebben azért elég nagy reformok fogalmazódnak meg. Vajon ezeket mennyire
veszi figyelembe ez a stratégia, és mennyire tudja kezelni a magyar intézkedési terv? Tehát ha
ebben egy ilyen előremutató magatartást képvisel a magyar kormány, mint ahogy ezt megtette
már számos más kérdésben is az elmúlt fél év alatt, akkor azt gondolom, ténylegesen hozzá
tudunk járulni ahhoz, hogy Európa ne megfogalmazza a nagy közös célokat, aztán szépen
arcra essék, hogy az ember finoman fogalmazzon.

Ehhez kapcsolódik a következő kérdésem is. Az európai együttműködés egyik fontos
kérdése volt a stabilitási és növekedési paktum, amelyre azt mondják, hogy az EU 2020
stratégiának fontos része kell, hogy legyen, de még nem készült el. Én magam keveset tudok
arról, hogy ez hogyan és miképpen tudna megvalósulni. Nyilvánvalóan ez azért is fontos,
mert ez a stabilitási és növekedési paktum az, amelyik a szorosabb országok közötti
együttműködést hozza magával. Hogy ha már Magyarország ilyen kiváló vállalásokat és
kemény intézkedéseket hoz azért, hogy betartsa például a maastrichti kritériumokat, és
megfeleljen ezen elvárásoknak, akkor ezeknek a leírása, szorgalmazása vajon nem válna-e az
EU javára?

Ehhez kapcsolódóan az elmúlt 10 évben a lisszaboni stratégiában sok probléma volt,
de egy eredmény talán mondható, az euró bevezetésre került, és használjuk. Az euró létét
illetően elég sokféle iromány, meg jóslat jelentkezik. Az a kérdésem, hogy ezzel kapcsolatban
hogyan látjuk a helyzetet? Nyilván most már megjelentek különböző híradások arról, hogy
2020-ra bevezethető lesz az euró, de az a kérdésem, hogy az euró mihamarabbi bevezetése
mennyire szolgálhatja a magyarországi stratégia teljesülését?

Végezetül mint volt régiós politikus azt hadd kérdezzem meg, hogy mennyire számít a
régiók bevonására mind a magyar stratégia, mind pedig az Európai Unió? Mert itt az országok
nagy vállalásokat tesznek, amik aztán nem érnek le a végekre. Nemrégen nálunk járt Luc Van
den Brande, aki a régió bizottságának volt az elnöke, az egyik mániája az, hogy a régiókat
sokkal jobban be kell vonni. Az a kérdés, hogy ez Magyarországon mennyire és hogyan tud
jelentkezni? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Káli képviselő úré a szó, őt követi majd Ékes képviselő
úr.

KÁLI SÁNDOR (MSZP): Tisztelt Államtitkár Úr! Én úgy gondolom, hogy a
bizottsági ülésünket a science fiction lengi át, hiszen olyasmikről beszélünk, amik jó
lennének, ha lennének.
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Azt hiszem, hogy itt a számokkal nemigen vitatkozhatunk, hiszen ha a magyar vállalás
75 százalék, akkor 75 százalék, ha 76, akkor 76. Én ezt nem kritikaként fogalmazom meg,
inkább én úgy gondolom - az eddig elhangzottak is inkább az emberben ezt az
euroszkepticizmust erősítik -, miszerint megfogalmazunk elvárásokat, aztán, ha sikerül, akkor
sikerül. Most látjuk a görög, az ír és egyéb példákat. Nekik nem jött össze, és akkor mi van.
Elnézést kérek, hogy így fogalmazok. Számomra sokkal inkább az ön által megfogalmazott
számok azt vindikálják, hogy valóban nekünk magyar utat kell járni, és nekünk kell
átgondolni azt, hogy mi is legyen.

Mondok egyet. Több alkalommal beszélgettünk a migrációról, egyebekről. Ha nagyon
sokan bejönnek Európába még valahonnan - márpedig be fognak jönni -, akkor mi van?
Akkor mit tudunk mondani a foglalkoztatottsági szintről? Velük mit kezdünk?

Itt elhangzott a képzési szintről - amit Lipők képviselő úr is mondott -, az egyik bajunk
az, hogy az általános iskolákból kiáramló gyerekek talán 40 százaléka nem tud írni, olvasni,
számolni. Őnekik hogyan is javítjuk ezt a bizonyos képzési szintjét?

Szó volt itt a bürokrácia csökkentéséről. A bürokrácia csökkentése abból indulna ki,
hogy drasztikusan kellene csökkentenünk feladatokat, párhuzamosságokat. Én 16 évi
önkormányzatiság alapján azt tudom mondani, hogy persze, hogy csökkenthető lenne, ha a
feladok csökkennének, akkor viszont, ha nagyon sok embert elküldünk, márpedig erre
kényszerülünk, akkor ezek a számok hogyan fognak állni?

A szegénységre ön utalt. Mennyit is mondott? Talán 40 paramétert. Valószínűleg a
németországi szegénység meg a bulgáriai szegénység között vagyunk, gondolom, remélem
legalábbis, hogy e között vagyunk. Ennek a paraméterei mások és mások. Igazából nekem is
azok a kérdéseim, amikre nyilván nem ön tud itt válaszolni, inkább csak magamnak teszem
fel, hogy ha megfogalmazunk ilyen paramétereket, akkor ezeknek a végrehajtása,
számonkérése az EU által egyáltalán hogyan történhet, mert az egész Európai Unió eddigi
tevékenységének énszerintem pontosan ez a nagy kérdése, hogy aki nem csinálja meg, azzal
mi történik, aki meg megcsinálja, valószínűleg elkedvetlenedik, hogy mi a fenének csinálta
meg. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Végül Ékes József képviselő urat illeti a szó.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Államtitkár úr, tökéletes és profi
volt az összefoglalása a jövőt illetően. Én egy dologra szeretném inkább a figyelmet felhívni
és rávilágítani. 2006 júniusában Bajnai irányításával a Gyurcsány-kormány elkészítette
Magyarország nemzeti fenntartható fejlődési stratégiáját, amit úgy küldött ki az Európai
Unióba, hogy a magyar parlament tulajdonképpen nem is látta, és nem is vitatta. Érdemes
lenne ezt a stratégiát tüzetesen áttekinteni, hisz maga ez a stratégia 2020-ig szól. De én úgy
érzem, hogy érdemes lenne egy teljesen új stratégiát megfogalmazni.

Ennek hatására, hogy akkor a parlament nem tárgyalhatta, egy országgyűlési
határozati javaslattal jött létre egy Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, amelyet a
mindenkori parlament elnöke vezet és irányít. Ez a tanács az elmúlt másfél év folyamán egy
nagyon komoly elemzést végzett és tett le a magyar parlament asztalára. Talán ezt a stratégiát
- hisz április végéig kell tulajdonképpen a végleges anyagot elkészíteni - érdemes lenne
összefésülni azzal az elemzéssel, és a Fenntartható Fejlődés Tanácsával is tulajdonképpen
megtárgyalni, hátha egy sokkal erősebb, hatékonyabb és az elemzésekkel együtt egy
elfogadhatóbb stratégia tudna kialakulni.

Ezt azért is mondtam, mert 2006-ban valóban úgy készült el, hogy ez a stratégia nem
szólt másról, mint a pénzlehívás stratégiájáról, és azt hiszem, ennek az eredménye meg is
látszik az elmúlt négy év gazdasági-társadalmi bajaiból, és talán tényleg valóban érdemes
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lenne a két dolgot úgy kialakítani, hogy a magyarországi nemzeti fenntartható fejlődés
stratégiája hosszú távon megalapozottá és a társadalom számára is elfogadhatóvá tudjon válni.

ELNÖK: Köszönjük szépen. A kérdéseket lezárom. Visszaadom a szót az
előterjesztőnek. Tessék parancsolni!

Dr. Cséfalvay Zoltán válasza

DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár:
Megpróbálok válaszolni, nem biztos, hogy minden kérdésre, mert nagyon sok kérdés érkezett,
de azért minden részletére próbálnék válaszolni az elhangzás sorrendjében.

Jelen pillanatban e mögött a program mögött nincs pénz, tehát itt semmifajta külön
plusz pénz nyilvánvalóan nincs. Az viszont, hogy különböző zászlóshajók jelennek meg - a 7
zászlóshajónak mindnek megvan a maga irányultsága -, azért az jelzi, hogy azok mögött a
háttérben, rejtetten már a 2014-től való programozás és az akkori forrásoknak valamilyen
nagyon előzetes, nem tudom, talán területlefoglalása zajlik. Tehát a zászlóshajók nemcsak
önmagukban segítik az országok reformprogramjainak kidolgozását, hanem ehhez
hozzátartozik az is, hogy itt picikét előre néznek.

A szegénység kérdése és a 16 százalékos adó. A jó hírem az, hogy a 16 százalékos adó
pontosan ezt segíti. A 16 százalékos adó alapvető lényege az, hogy bővíti a fogyasztást,
további lényege az, hogy olcsóbbá teszi a munkaerőt, további lényege az, hogy egy nagyon
erős gazdasági húzóhatása van. És most nem akarok sokakat idézni, Kennedy elnök
klasszikus mondása, hogy ha emelkedik a tenger árja, úgy azon a nagy hajó is és a kis hajó is
emelkedik. Erről szól a történet. Gazdasági növekedésre van szüksége ennek az országnak,
erősebb versenyképességre. Ezt a 16 százalékos, egykulcsos, arányos adó elősegíti, az pedig
lehetővé teszi, hogy minden társadalmi réteg helyzete javuljon, tehetősebbnek, kevésbé
tehetősnek és szegénynek egyaránt.

Én nem hiszek abban, és ezért is említettem, hogy szerintem magánál a benchmark
meghúzásnál is vagy a 60 százalék alatt élőknek… - a dolog, a szegénység kezelése nem ilyen
egyszerű egyébként, hogy azt mondom, hogy a mediánjövedelem 60 százaléka alattiak a
szegények, mert nem jelent mást, mint azt, hogy holnap a parlament hoz egy döntést, és azt
mondja, 100 milliárd forintot szétoszt azok között a társadalmi rétegek között, és az az alatt
lévőknek a száma automatikusan megemelkedik 500 ezerrel, és megoldottuk a kérdést. De
nem oldottuk meg, mert az államháztartás helyzetét akkor elrontjuk, de az egy dolog. Kettő:
azért nem oldottuk meg, mert csak statisztikailag javítottunk a helyzetükön, és nem kerültek
ki a csapdából, a szegénységből. Ahhoz, hogy abból kikerüljenek, egyrészt mindenfajta egyéb
lépésekre is szükség van, másrészt, amire alapvetően szükség van, egy sokkal erősebb
gazdasági növekedés, az húz ki mindenkit abból a helyzetből, amiben van.

Azt előrebocsátanám, hogy ez egy reformprogram, intézkedési tervnek nevezzük, tehát
tíz évre előre szóló reformokkal lehet ezeket megvalósítani. Jelen pillanatban is vannak
bizonyos átalakítások kidolgozva, de ez a tíz év nagy idő arra, hogy a magyar felsőoktatásban
azokat a lépéseket, amikre szükség van, megtegyük.

Arra, hogy mi történik az EU 2020-szal, illetve a konvergenciaprogrammal: ennek a
kettőnek az összefésülése valahogy most zajlik, tehát az egyik oldalon az Ecofin nagy erővel
végzi a stabilitási programot, konvergenciaprogramot is be fog nyújtani az ország egyébként,
aminek összhangban kell lenni az általunk benyújtott EU 2020 programmal. Nincs még
teljesen kialakítva annak a rendszere, hogy ezek hogy fésülődnek össze.

Az is egy újdonság bizonyos értelemben, hogy az egyes tanácsi formációk, a
Versenyképességi Tanács és más tanácsok is, elmondják véleményüket a benyújtott EU 2020
stratégiákról. Ezeknek az intézményi összerendezése most zajlik. Még jobb hírem az, hogy ez
a magyar elnökség idején is zajlik, tehát itt a magyar elnökségnek nagyon komoly szerepe
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lesz abban, hogy különböző tanácsi formációk milyen mélységben foglalkoznak ezzel, milyen
véleményt mondanak róla, az hol csatornázódik be majd a konvergenciaprogramunkhoz.

Elhangzott itt az éves növekedési jelentés is. A vállalások kapcsán, hogy ezek számon
kérhetők, vagy nem kérhetők számon: itt egy nagyon kényes egyensúlyt kell megtalálni, mert
az egyik oldalról persze, mondhatjuk azt, hogy kitűzhetünk nemes célokat, és ha nincsenek
eszközök a számonkérésre, akkor azok nem valósulnak meg. A másik oldalról pedig
elhangzik az, hogy már túlságosan erős is a kontroll, a költségvetések kontrollja. Egy biztos,
hogy nem közös gazdaságpolitikákra, nem közös pénzügyi politikákra, hanem azon pénzügyi
politikák és gazdaságpolitikák összehangolására van szükség. Ehhez persze ki kell alakítani a
megfelelő intézményrendszert, ami ezt összehangolja. Ennek az intézményrendszernek a
kialakításán és annak az egyensúlynak a megteremtésén dolgoznak, amiről az előbb is szó
volt, hogy számon kérhető, de ugyanakkor minden országnak meg kell adni azt a lehetőséget,
hogy a saját gazdaságpolitikai útján járjon.

Többször elhangzott az üvegházhatású gázok kibocsátása, az energiatakarékosság. Én
ezt egy picit továbbvinném: nyilvánvalóan a bevállalt számok is érdekesek. Én ennél
fontosabbnak tartanám azt, hogy a magyar gazdaságban egyfajta zöldnövekedést elindítsunk,
nemcsak a zöldnövekedést, hanem a zöldfoglalkoztatást, vagy ha úgy tetszik: a zöldgalléros
munkahelyek - szép kifejezés - kapcsán nagyon nagy lehetősége van az országnak. De
szerintem ez a dolog bővebb annál, hogy most az energiahatékonyságban, vagy a megújuló
energiák kapcsán mit vállal az ország, és mennyit lép. Ennél fontosabb az, hogy 10 év alatt
azért a zöldgazdaság felé, mint gazdasági növekedési eszköz felé el lehet mozdulni.

Többször felvetődtek a területi szempontok, a régiók szempontja, hogy a beinduló
változások mennyiben lesznek területileg egyenlőtlenek vagy sem. Itt az az alapprobléma,
hogy magának az EU 2020-nak az alapszemlélete egy makroszemlélet. Tehát abból kiindulva,
hogy bizonyos reformokat végigvisznek, a reformok végigvitelével nagyobb lesz a gazdasági
növekedés, versenyképesek lesznek az országok, és Európának is erre van szüksége. Ez nem
kezeli, és nem foglalkozik a területi egyenlőtlenségekkel. Úgy gondolja az Unió ebben az
esetben, hogy arra megvannak más eszközei: arra van egy kohéziós politikája, van egy
intézményrendszere, amelyik működik, amilyen úton működik, de azt más kereten belül
végzi. Az nyilvánvaló, hogy amikor Magyarország számára ezek a lépések történnek, a
foglalkoztatás kérdése és így tovább, a konkrét megvalósításkor érdemes területi
szempontokat figyelembe venni, de magának az EU 2020-nak kifejezetten makroszemlélete
van.

Én nem mondtam, hogy az Unió komoly hibákat követett el, nem így mondtam, ha így
volt érthető. Kicsit másképp mondtam. Én azt mondtam, hogy a lisszaboni stratégia
kudarcából levonható tapasztalatokat elfelejtette Európa levonni, és megspórolta azt a vitát,
ami szerintem szükséges lett volna ahhoz, hogy egy új stratégiát elindítsunk. Mi is arról
beszélünk most, hogy akkor most ezek a célkitűzéseket mihez viszonyítjuk? Ahhoz
viszonyítjuk, hogy milyen volt a lisszaboni. Tehát nehéz úgy elindítani egy új korszakot, hogy
a régivel nem vitázunk. Ezt Európa egésze megspórolta. Tudom, hogy nagyon-nagyon sok
helyen vitatkoztak róla, meg mi is éppen erről vitatkozunk, de ez mindenképpen nagyobb
hitelességet adna bizonyos sarokszámoknak is.

Az új költségvetésnél, mint ahogy mondtam, van egyfajta előretekintés az új
költségvetési időszakra, tehát a háttérben azért ez is meghúzódik. Azért az egésznek van egy
alapfilozófiája, amit nem szabad elfelejteni. Amiről szól az Európa 2020, az Európa egésze
versenyképességének a növelése. Van egy olyan vonulat, ahogy említettem, hogy a válságból
való kilépése, és vele párhuzamosan pedig az egyes országok közötti verseny megőrzése. És
ez a legnehezebb egyébként, tehát a kettő együttes megvalósítása kapcsán olyan lépéseket is
tenni, amik Európának mint egésznek a versenyképességét növelik, és olyan lépéseket, amik
ugyanakkor meghagyják, hogy minden ország a saját vállalásait, amik nem minden esetben
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közelítik azt, ami Európa egészének a bázisa, hogy a saját politikáját alakítsa ki. Szerintem ez
a legjobb megoldás. A kettő közötti egyensúly megtalálása nagyon fontos.

Elhangzott még az euró. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb a megfelelő
államháztartási kritériumok teljesítése, ami nem is az euró szempontjából fontos, hanem egy
ország számára fontos, hogy konszolidált államháztartás legyen, ne legyen eladósodva.
Nagyon jól látjuk, hogy a világban mindez mit jelent. Én azt hiszem, a legeslegfontosabb az
euróhoz vezető kritériumok teljesítése.

Még egy kérdés, de szerintem ez részben hasonló. Tehát én azt nagyon szerencsésnek
tartom az EU 2020-ban, hogy ez valamennyire az országok adottságára szabott, és ezen belül
még alakítható is. A szegénység valóban relatív, és sok arca van. Tehát ez egy kicsit
bonyolultabb és összetettebb kérdés, ezért is beszéltem róla kicsit részletesebben.

Végső mondatként: a menetrend, amit be kellett adni, ahogy említettem, az az első
vázlat vagy draft, az első fogalmazása a nemzeti intézkedési tervnek. Ez még nagyon sok
ponton változhat, alakulhat a társadalmi-gazdasági szereplőkkel való egyeztetés során. Most
nem azt mondom, hogy bizonyos számok lejjebb mennek, de sokkal inkább a tartalma
mélyülhet. És továbbra is utalnék rá, ami az igazán fontos ebben az esetben, az nem annyira a
számszerű vállalás, hanem az az út, ahogy el lehet odáig jutni, tehát azok a reformok,
intézkedések, amikkel el lehet jutni. Tehát mondhatjuk azt, hogy 1,8 százalék a K+F-
ráfordítás, de akkor lassan azt is meg kell majd mondani, hogy ebből mennyi a magán-, vagy
ha magán-, akkor nem tudom, milyen kockázati tőkerendszerek segítik, milyen
intézményrendszer hozza ezt létre, milyen lépések szükségesek még hozzá. Ez az igazán
lényeges az Európa 2020 programban, és ehhez továbbra is mindenki segítségét kérjük.

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr, a kiváló előadást és a válaszokat.
Mi, mint az Országgyűlés szakbizottsága üdvözöljük, hogy a Nemzetgazdasági

Minisztérium széles körű konzultációt indít a közeljövőben, amelynek célja ennek a nemzeti
intézkedési tervnek a társadalmi szintű megvitatása.

És végül: a nemzeti intézkedési tervet, mint hallottuk, 2011. áprilisáig kell benyújtani
az Európai Bizottságnak. Ezután a Bizottság, a többi 26 tagország programját átfésülve, átadja
a magyar elnökségnek, és mi mondunk majd véleményt róla. Ez számunkra egy óriási kihívás.

Reméljük, államtitkár úr, hogy az elkövetkezendő félév során többször fogunk
találkozni, egy szoros együttműködést próbálunk kiépíteni, hiszen bizottságunk egyik nem
titkolt szándéka az, hogy minél több információ jöjjön ki, ami az európai uniós elnökségünket
érinti. Hiszen az elnökségünk egyik kitűzött célja az, hogy a magyar polgárok előtt az Európai
Unió imázsát próbáljuk meg újraépíteni, hiszen jelenleg a magyar polgárok mintegy 37
százaléka támogatja az Európai Uniót, hogy miért jó az nekünk és a többi. Nem gondoltuk
volna 2004-ben, amikor 66-67 százalékon álltunk, hogy ez ilyen mélyre süllyed.
Bizottságunkban választott képviselők vannak, és mindnyájunknak az a feladata, hogy a
választókerületekben és természetesen a szakmának is egyfajta információt nyújtson, hogy
miért jó nekünk az európai uniós elnökség, milyen lehetőség. Természetesen számtalan olyan
feladat lesz, ami más szakbizottságokban is lecsapódik, de mi próbáljuk ezt összefogni, és
ezért szeretnénk ezt a kapcsolatot megtartani a minisztériummal és államtitkár úrral.

Tisztelt Bizottság! Megköszönjük államtitkár úrnak az előadását. További jó munkát
kívánunk a költségvetés vitájában.

Tisztelt Bizottság! Mielőtt rátérünk a 3. napirendi pontunkra, még egy megjegyzés az
előző napirendi ponthoz. Amint Cséfalvay államtitkár úr említette, hozott egy anyagot:
„Összhangban Európával: az EU 2020 stratégia”, ez egy háttéranyag, ez a bizottságunk
titkárságánál mindenkinek rendelkezésére áll.
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Barsiné Pataky Etelka Duna-stratégiáért felelős kormánybiztos beszámolója a
Duna-stratégia cselekvési tervről, illetve a Duna-régióra vonatkozó magyar
célkitűzésekről

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk bizottsági ülésünket. A 3. napirendi pont Barsiné Pataky
Etelka Duna-stratégiáért felelős kormánybiztos beszámolója a Duna-stratégia cselekvési
tervről, illetve a Duna-régióra vonatkozó magyar célkitűzésekről. Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm Barsiné Pataky Etelka kormánybiztost az Országgyűlés Európai ügyek
bizottságánál.

Az elnök felvezetője

Tisztelt Bizottság! Az Európai Tanács 2009. június 18-19-ei ülésén hivatalosan
felkérte az Európai Bizottságot, hogy 2010 végéig készítse el a Duna makroregionális
stratégia tervezetét. A stratégiában 14 ország - 8 EU-tagállam és 6 nem tagállam - vesz részt,
és december 8-án került elfogadásra. A Duna-stratégia kapcsán az európai tanácsi
következtetések elfogadására előreláthatóan éppen a magyar elnökség idején, 2011 júniusában
kerül sor. Az akcióterv 11 prioritást tartalmaz, ebből Magyarország két prioritási területet
jelölt meg: a vízminőség védelme és megőrzése közösen Szlovákiával, valamint a természeti
kockázatok kezelése közösen Romániával.

Tisztelt Kormánybiztos Asszony! Az európai uniós elnökségünk egyik kiemelkedő
stratégiai pontja lesz a Duna makroregionális stratégia, ezért számunkra nagyon fontos ennek
a tárgyalása, különös tekintettel a bizottságunkra, hiszen az Országgyűlés szakbizottsága, és
szeretnénk, ha rajtunk keresztül is minél több információ eljutna a polgárokhoz, hogy a
magyar elnökség által kitűzött egyik prioritás miért fontos.

Tisztelt Kormánybiztos Asszony! Megadom a szót. Kérem, hogy röviden vázolja az
expozéban ezt a programot, és utána lehetőség adódik képviselőtársaimnak a kérdésekre.
Tessék parancsolni!

Barsiné Pataky Etelka szóbeli kiegészítése

BARSINÉ PATAKY ETELKA Duna-stratégiáért felelős kormánybiztos: Kedves
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a meghívást. Valójában nagy örömmel
jöttem. Valahogy úgy hozta a sors, hogy előbb került sor a Fenntartható fejlődés
bizottságában a program bemutatására, mint az Európai ügyek bizottságában, és örülök, hogy
még ebben az évben tudunk találkozni.

Az első, amiről nagyon röviden szeretnék szólni, hogy egyáltalán szükségünk van-e
makroregionális stratégiára. Az a helyzet, hogy azt látjuk, és különböző beszélgetések is
indokolják, hogy ez az együttműködésnek egy új, hatékonyabb formája, mielőtt a
makroregionális stratégia egy új perspektívát nyit. Ezt azért tartom nagyon lényegesnek, mert
egy járatlan úton megyünk. Ha ezt a jó európai kifejezést használjuk, akkor learning by doing,
amit csinálunk teljes egészében. Ugyan előttünk már a balti stratégia elindult, és körülbelül
egy éve megyeget, és onnan lehet bizonyos tapasztalatokat szép számban szerezni, amit meg
is teszünk, mert folyamatosan most már konzultálunk velük, és mind Svédországtól, mind
Finnországtól, mind Lengyelországtól igyekszünk a tapasztalatokat átvenni, de mégis azt kell
mondjam, hogy a makroregionális stratégiák most születnek. Az idő fogja kipróbálni, hogy
szükség van-e rájuk.

Nekem az a véleményem, hogy ha megszületik a Duna makroregionális stratégia,
akkor egy ideig meg kellene állni. Ennek nem nagyon fognak örülni olasz és görög barátaink,
de mégis az a véleményem, hogy le kéne szűrni a tapasztalatokat, hogy mit hoz a konyhára
egy makroregionális stratégia. Mindenesetre mi most benne vagyunk, és ennek kapcsán
megállapíthatjuk azt, hogy a tartalommal való feltöltés elég jól sikerült.
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A Bizottság egy nyílt konzultációt hirdetett meg tavaly júniustól idén júniusig egy
éven keresztül, és számtalan konferencián, számtalan on-line módon keresett meg
szervezeteket, NGO-kat, egyetemeket, tagállamokat és nem tagállamokat, és gyűjtötte be a
tartalmi információkat. Tehát valóbaján tulajdonképpen az európai makroregionális Duna-
stratégia tartalmi föltöltése - ezt a remek brüsszeli kifejezést használva - bottom-up, alulról
fölfele történt. Amivel valójában adós nekünk pillanatnyilag az európai gondolkozás, hogy
valójában helyezze el a makroregionális stratégiákat az Európai Unió politikáiban és
környezetében. Én meg vagyok róla győződve, hogy ha a balti és a Duna-stratégia
tapasztalatai valamennyire láthatók lesznek, akkor ez lesz a következő lépés, amit meg kell
csinálni.

Lényegében azt tudjuk mondani, hogy a Duna makroregionális stratégia nekünk,
magyaroknak több szempontból fontos. Az első, amiről szeretnék beszélni az, hogy már most
is lehet látni, hogy látványosan erősíti a közép-kelet-európai együttműködést. Az a
körülmény, hogy mi Szlovákiával közösen adtuk be a jelentkezésünket a vízminőség-védelem
prioritási terültre, vagy az a körülmény, hogy a természeti katasztrófák vagy pontosabb
fordításban környezeti katasztrófák területre - és itt gondolunk az árvízre, az aszályra és
természetesen az ipari katasztrófákra is - Romániával közösen adtuk be a jelentkezésünket,
hogy szeretnénk közösen koordinálni, már mutatja azt, hogy ezt az úgynevezett közép-kelet-
európai együttműködést ez a Duna makroregionális stratégia egy bizonyos szinten tudja
szolgálni.

Nekünk, Magyarországnak elemi érdekünk, és a következő fél év uniós elnökségi
programjában is hangsúlyos a nyitás a Nyugat-Balkán felé. Ha megnézzük, hogy melyek azok
az országok a 8 tagállamon kívül, amelyek részt vesznek ebben a Duna makroregionális
stratégiában, látjuk, hogy ezek többnyire szomszédaink: Horvátország a küszöbön, Szerbia,
Ukrajna, és egy kicsit távolabb Moldova, Bosznia-Hercegovina és Motenegró. Tehát akkor,
ha Magyarország szeretné elősegíteni, és ez kiemelt célunk, ezeknek az országoknak az
európai integrációját - most szándékosan nem európai intézményi integrációról beszélek,
hanem kifejezetten csak a szó nemes értelmében vett európai integrációjáról - kultúrában,
gyakorlatilag tudásban, értékekben, akkor azt gondolom, hogy erre a Duna makroregionális
stratégia bőven ad lehetőséget nekünk.

Azt hangsúlyoznám mindannyiunk számára, hogy messze többről van szó, mint arról,
hogy 11 prioritási területen elkezdünk együtt dolgozni. A dolog valóban szimbolikus
jelentőségű, mert az a helyzet, hogy nem szeretnénk a meglévő határok mellé új határokat
fölállítani, tehát valóban ez egy szimbolikus üzenet, arról szól, hogy egymásra vagyunk
utalva. Ha bármelyik területet megnézzük, de különösen, amiket Magyarország is választott,
nézzük a vízminőség-védelmet: ha fölöttünk, alattunk szennyeznek már nincs vízminőségünk.
Nézzük meg az árvizet: teljesen egyértelmű mindannyiunk számára, hogy megoldást csak
makroregionális határon átívelő módon lehet elérni. Hasonló a helyzet az aszállyal is. De ha
bármit nézünk, ha az energia-összeköttetéseket nézzük, ha az energiaszolgáltatás biztonságát
nézzük, akkor teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy teljesen egymásra vagyunk utalva, a
megoldásokat ebben a köntösben kell keresni. Magyarország számára különösen hangsúlyos
például az energia, amire szeretnék azért a végén visszatérni.

Amit kiemelnék még, az az, hogy folyamatosan hallják azt, hogy három „nem”: nincs
új intézmény, nincs új törvénykezés, és nincs új forrás. Én szeretnék ebbe egy kicsit
mélyebben belemenni, és kérem - ha esetleg van kérdés, örömmel megválaszolom -,
amennyiben esetleg egyetértenek azzal az állásponttal, amit én képviselek, akkor kérem, hogy
ezt hangoztassák, mert ez a három „nem” egy kicsit olyan furán hangzik, ha valaki nem
gondol mélyebben bele.

Az egyik, hogy ne legyen új intézmény - szívemből beszélnek. Még csak az kéne,
hogy legyen plusz egy adminisztráció a fejünk fölött! Ez az együttműködés egy jó
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együttműködés, amely keretében bizonyos programjainkat összehangoljuk, amelynek az a
célja, hogy koordináltan tudjunk valamit megvalósítani. Mire gondolok? Öt évig dolgoztam
az Európai Parlament közlekedési bizottságában. A legnagyobb probléma, amivel
küszködtünk, hogy itt is épített kicsit valamelyik ország, ott is egy kicsit, de nem volt
összefüggő hálózatuk. Ha azt akarjuk, hogy ennek a térségnek a potenciálja a felszínre jöjjön
és megnövekedjen, akkor döntenünk kell bizonyos koordinált infrastruktúrák
megvalósításáról, legyen az energia, legyen az közlekedés, vasút vagy más. Tehát magyarul
oda akarok kilyukadni, hogy egy ilyen koordináció szerintem a kulcsszó, és nem az
intézmény.

A második, amiről szívesen beszélnék, hogy ne legyen új törvénykezés. Valóban ez
így igaz európai szintre. Ha belegondolunk, akkor az EU a 27-eknek, és nem 8 tagállamnak az
EU-ja, tehát mi nem tudunk új törvénykezéseket kezdeményezni, nem is kell. Ugyanakkor
viszont nemzeti, regionális, határon átívelő módon van erre lehetőségünk, sőt, kívánatos, hogy
olyan szabályozásokat, amelyek például akadályozzák a szabadpiac kiteljesedését, mondjuk
éppen pont a fuvarozók előtt, mondjuk a fuvarlevelek összehangolása, vagy urambocsá!
egységesítése kapcsán, ez ennek a keretében megtörténhet.

Most ha mélyen belemegyünk abba, hogy a harmadik „nem” a finanszírozásra
vonatkozik, akkor engedjék meg éppen ebben a bizottságban, hogy felhívjam a figyelmet arra
a számra, amit kiszámolt a Bizottság, hogy 2007-13 között erre a régióra 100 milliárd euró
forrást áll rendelkezésre. Talán itt most már nem Magyarországról beszélek, de tőlünk azért
délebbre, azt kell hogy mondjam, hogy az abszorpciós képesség elég alacsony, vagyis
magyarul: meg fognak maradni források.

A dologhoz hozzátartozik az, hogy nemcsak ezek a források állnak rendelkezésre,
hanem a TEN-T, TEN-E források, rendelkezésre áll a 7. framework program,
kutatásfejlesztési framework program. Rendelkezésre állnak még ezen túlmenően a határon
átívelő kezdeményezések, a harmadik országok számára az előcsatlakozási alapok.
Gyakorlatilag egyre több olyan magánkezdeményezés kezd napvilágot látni, ahol megjelenik
a magántőke. Tehát valami olyan színes szélessége van ezeknek a forrásoknak, amelyeket ha
jól meg tudunk fogalmazni, és van erre képességünk, akkor gyakorlatilag nem látom
veszélyben a finanszírozást.

És itt engedtessék meg, hogy elmondjam, hogy ezelőtt 1,5 hónappal voltunk
Belgrádban, ahol egy Duna-konferenciát rendezett az ottani partnerünk, Djelič
miniszterelnök-helyettes, aki felelős a Duna-stratégiáért. Az egyik oldalon ültünk mi, 14
ország, és a másik oldalon pedig 1000 milliárdok, Európa részéről: ott volt Maystadt, az
Európai Beruházási Bank elnöke; ott volt az European Investment Fund; ott volt az EBRD; ott
volt a Creditanstal. Tehát nem is tudom felsorolni, hogy mennyi pénzintézet, és mindegyiknek
az volt az üzenete, hogyha van banki finanszírozásra meghatározott és kidolgozott projekt,
feltett szándékuk ebbe a térségbe befektetni. Tehát én azt gondolom, hogy ettől a három
„nem”-től nemhogy nem szabad megijedni, hanem ezen dolgoznunk kell.

Én azt hiszem, és bízom benne, hogy a továbbiakban is fent tudjuk tartani ezt a három
„nem”-et. Feltett szándékom egyébként, ez nagyon lényeges, hogy ezzel a Bizottság
egyetértsen, ugyanis nem tudok rosszabbat elképzelni a rémálmaimban, minthogy megjelenik
egy makroregionális sor a következő, 2014-től induló költségvetésben, ami nyilvánvalóan
azért a mi kilátásainkat nyirbálja meg. Úgyhogy azt hiszem, ez egy nagyon lényeges pont
lesz, amit szeretnénk majd a council conclusionban megjeleníteni.

A sikeresség előfeltétele kapcsán. Valóban örülök, hogy itt szó volt az EU 2020-ról.
Nem akarunk mi ebből titkot csinálni, a projekteket úgy válogatjuk, hogy lehetőség szerint az
EU 2020 irányába mutassanak. Biztosabbnak érezzük a finanszírozást abban az esetben,
hogyha a közös célokat és az európai célokat is szolgálják a makroregionális projektek.
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A másik oldalon pedig nagyon fontos, hogy ez minden országban a saját nemzeti
gazdaságfejlesztési programjaikkal is összhangba kerüljön. Mi ezért megtettük a válogatást a
Széchenyi-tervből, a Széchenyi-terv irányába is.

Azt is nagyon lényegesnek tartom, hogy a 11 prioritási területnek 11 nemzeti
koordinátora lesz, amely csak tagállamokból kerülhet ki. De a nem tagállamokat, tehát a
harmadik országokat felkérjük arra, hogy társkoordinátorként vegyenek részt ebben, és ezen
keresztül szeretnénk őket minél jobban bevonni az egész makroregionális stratégiába. A
prioritási területek koordinátorai alatt pedig ott vannak a projektek; a projektek, amikre épül
az egész makroregionális stratégia. Egy projekt jellemzője, hogy van tartalma, van
költségvetése, van határideje és van felelőse. És ezeket a projekteket, amik reményeink szerint
banki finanszírozásra is alkalmas projektek, szeretnénk nem nemzeti szinten kezelni, hanem
azt szeretnénk elérni, ha ezt régiók, egyetemek, NGO-k és olyan szervezetek kezeljék,
amelyek képessége megvan arra, hogy egy ilyen projektet vezessenek - urambocsá! egy
magánbefektető -, hogy a stratégia valójában ne a nemzetállamok dolga legyen, hanem ez
sokkal szélesebb értelemben terüljön szét.

A Bizottság számára világossá tettük, és lassan kezdik meg is érteni, hogy ezt a
térséget érintette szinte legjobban a gazdasági válság hatása, nagyot ütött rajtunk mind a
pénzügyi, mind a gazdasági válság. Írország óta ezt egy kicsit halkabban mondogatom, de
azért ezt elég erőteljesen kifejeztük, hogy tudomásul kell venni, hogy 2013-ig azért ebben a
térségben a projekteknek mégiscsak a gazdasági válságból való kilábalást kell szolgálniuk.
Teljesen mindegy, hogy Magyarországról, Szlovákiáról, akár Romániáról, Bulgáriáról, vagy
más országról beszélünk.

Mik a magyar célkitűzések? Röviden. A magyar célkitűzéseket talán úgy tudom
megfogalmazni a legjobban, hogy két fő, mondjuk törekvést fogalmaztunk meg. Az egyiket
úgy hívjuk, hogy: élhető Duna mente, a másikat pedig úgy hívjuk, hogy fejlődő, gazdagodó
régió. Az élhető Duna mente mentén természetesen beszélünk azokról az ökológiai és
kulturális értékekről, amelyek megvannak ebben a térségben; beszélünk azokról az oktatási
lehetőségeinkről, amelyek szintén megvannak; beszélünk azokról a részben a kultúrához is
kapcsolódó turisztikai elképzelésekről, amelyeket magában hordoz ez a régió. És
természetesen beszélünk a vízről - a Duna mégiscsak arról szól -, a vízminőség-védelemről,
az árvízmentességről, az aszály elleni küzdelemről, és nem utolsósorban pedig a biztonságról.
És ebben az értelemben a biztonságot mondjuk a security értelemben gondoljuk. Már most
dolgozik a Belügyminisztérium néhány olyan projekten, amelyek abba az irányba mutatnak,
hogy ha esetleg hajózhatóvá válik a Duna, akkor lényegében mikre kell felkészülni a migráció
vonatkozásában, a csempészet vonatkozásában, a szervezett bűnözés vonatkozásában. Tehát
azt gondolom, hogy ez a biztonság ennek az élhető régiónak egy nagyon fontos pillére.

Dolgozunk, Magyarország szeretné előrevinni a fejlődő régiót ebben a vonatkozásban.
Én elsősorban az infrastruktúrákról beszélnék Magyarország számára: az észak-déli
összeköttetések rendkívül fontosak, akár energiáról, akár közlekedésről beszélünk, elsősorban
a vasútról. Azon túlmenően pedig a kutatás-fejlesztésekről, az információs társadalomról,
ezek mind külön prioritási területeken jelennek meg. Nagyon erőteljesen az energiában
fókuszálunk a megújuló energiákra összhangban a Széchenyi-tervvel és az Európa 2020-szal,
és azon túlmenően pedig még a kis- és középvállalkozások kérdésével is foglalkozik az egyik
terület, hasonlóan az EGTC-együttműködésekre is fókuszálunk. Azt szeretném ezzel jelezni,
hogy igen bőséges a kínálat. Meg vagyok róla győződve, hogy ez a 11 terület nem egyforma
sebességgel fog előremenni, de ha csak néhány terület ebből az elkövetkezendő időszakban
megvalósul, az egy eredmény.

Mi az elnökségi menetrend? Az elnökségi menetrendünk a következő. A Bizottság
december 8-án bemutatta a Duna makroregionális stratégiát, hogy elfogadták, és átadja a
magyar elnökségnek. Ez egy komoly váltás, mert eddig csak a 14-es körben tárgyaltuk ezt, a 8
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tagállam és a 6 nem tagállam, és most mi fogjuk a 27-eknek ezt bemutatni, és akkor elindul a
27-ekkel a tárgyalás. Erre alakítunk egy ad hoc munkacsoportot friends of presidency név
alatt, és mi arra számítunk, hogy körülbelül 3, maximum 5 ülés keretében talán el tudjuk érni
április végéig, hogy megvan a konszenzus. Lényegében április végén kerülne az Általános
Ügyek Tanácsára, és júniusban kerülne az Európai Tanács ülésére jóváhagyásra. Ha az ÁÜT-
ön átmegy, az gyakorlatilag azt is jelenti, hogy az Európai Tanácson is nagy valószínűség
szerint átmegy.

Ebből kifolyólag kérdezhetik, hogy mit akarunk ez alatt az idő alatt csinálni. Egészen
egyértelmű: én úgy látom, hogy az egész Duna makroregionális stratégiának a kulcsa a
megvalósításban van. Mi tehát szeretnénk kidolgozni ajánlott módszereket, best practice-t,
legjobb gyakorlatot a megvalósítás elindítására, hogy hogyan kell egy-egy területet elindítani.
Itt nagyon erősen támaszkodni szeretnénk a balti tapasztalatokra, és számítunk a részt vevő
országokra is. Már vitatjuk ezeket a kérdéseket, tegnap éppen Bécsben szlovák és osztrák
partnereinkkel próbáltuk beazonosítani, hogy mit is jelent ez a koordináció, tehát nagy erővel
dolgozunk rajta. Bízunk benne, hogy ha a magyar elnökség elfogadja júniusban, a júniusi
EiT-n, akkor utána a stratégia ezzel az előkészítéssel egy ilyen repülőstartot tud venni.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Igyekeztem nem visszaélni az idővel. Várom a kérdéseiket,
megjegyzéseiket.

ELNÖK: Köszönjük szépen, kormánybiztos asszony, e remek előadást. Tisztelt
Képviselőtársaim! Lehetőség nyílik a kérdésekre. Kérem képviselőtársaimat, hogy
jelentkezzen, akinek kérdése van. (Jelzésre:) Elsőnek Káli képviselő úrnak adom meg a szót.
Tessék parancsolni!

Kérdések, hozzászólások

KÁLI SÁNDOR (MSZP): Tisztelt Kormánybiztos Asszony! Annyira átfogó a
tájékoztató, hogy laikusként vagy távol a Dunától élőként a kérdés megfogalmazása is csak
laikus lehet. A Duna-stratégia, amit itt mi háttéranyagként megkaptunk, megfogalmazta, hogy
a Rajna-Majna hajózási teljesítményéhez viszonyítva a Dunáé 10-20 százalékos. Igazából én
csak azt szeretném kérdezni, hogy van-e ebben valami optimum, tehát amennyi kívánatos
lenne. Illetve, Bős-Nagymaros óta Duna-ügyekben mindenki nagyon óvatosan nyilatkozik. De
hogy áll most ez a hajózás? Ezzel kapcsolatban van-e valami stratégiai elképzelés? Láttam az
önök anyagában, hogy a Vituki ezzel nagyon intenzíven foglalkozik. De például van-e
lehetőség időszakos hajózásra? Vagy van-e arra lehetőség, hogy egész évben hajózni
lehessen? Ennek van-e egyáltalán primátusa? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Következik Firtl Mátyás alelnök úr.

FIRTL MÁTYÁS (KDNP), a bizottság alelnöke: Tisztelt Kormánybiztos Asszony!
Magam is azt mondom, hogy köszönjük a szóbeli kiegészítését. Abból fehéren feketén azért
kiviláglik, hogy a köztudatban a Duna-stratégia kapcsán leginkább - az előző gondolatkört
folytatva, amit Káli Sándor megfogalmazott -, mintha csak a Dunában gondolkodnánk. Holott
- ön is elmondta, és az anyagban is látszik - egész másról van szó. A Duna csak egy része,
hanem a Dunára van felfűzve az egész stratégia.

Teljesen egyet lehet érteni azokkal a gondolatokkal, amik megfogalmazódtak, ami az
észak-déli kapcsolatokban rejlik, és lehetőségként is van. De visszakanyarodnék én is a Duna,
a víz és a hajózás kapcsolatához. Azt a kérdéskört tenném fel, hogy a tárgyalásai során -
nagyon sok helyen megfordul - hogyan érzékelhető az, hogy mondjuk, a fölöttünk és alattunk
lévők, tehát a németek, az osztrákok, még tovább megyek, még a lengyelek is észak-dél
irányba hajózhatóvá szeretnék tenni a Duna összeköttetését az Elbával és a Balti-tengerrel? Ez
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milyen nyomással van miránk arra vonatkozóan, hogy mi pedig éppenséggel a vízminőséget
helyezzük magunknak előtérbe? Ugyan a szlovákokkal közösen, de mindenki más az eddig
elhangzottak alapján, amerre jómagam jártam, leginkább hajózni szeretne a Dunán. Ezt
miként tudjuk kezelni?

A másik, amit nagyon fontosnak tartok: ebben miként tudjuk a forrásokat
megjeleníteni? Mert ez a 100 milliárd, ahogy ön is fogalmazott, valahol van, és további
források projekteken keresztül meg tudnak jelenni. De ebben a vonatkozásban az
együttműködésben az eddigi tárgyalások során valóban kialakult egy olyan konszenzus, ami
azt fogalmazza meg, hogy valóban mi mindannyian érdekeltek vagyunk abban is. Ön úgy
fogalmazott, hogy majd az energiára visszatér a kérdések kapcsán, majd várjuk, mert az
anyagban is gondolkodnak abban, hogy az energiatermelő képesség, illetve az energia-
összeköttetések kapcsán ezek a források észak-dél vonatkozásában hogyan és miként állnak
rendelkezésre, hiszen mindegyik a csatlakozandó, illetve a balkáni stratégiával is valóban
összefüggésben van. De hogy ezek a források - abszorpciós, felvevőképesség ide vagy oda -
miként tudják elősegíteni, mondjuk, a horvát, a szlovák, a román irányba, mondjuk, energia
terén, de ugyanígy az észak-déli közlekedés terén? Ön úgy fogalmazott, hogy leginkább a
vasút vonatkozásában. A vasút vonatkozásában is egyelőre Pozsonyig látjuk a megvalósulást.
Miként tudna ebbe bekapcsolódni Budapest vagy Győr vonatkozásában?

Vagyunk ketten ebben a bizottságban, akik hosszú idő óta, 2001 óta azért küzdünk,
hogy a 86-os út vonalában megvalósuló észak-déli tengely, az észak-déli folyosó
megvalósulhasson, hiszen egy közel 150 kilométeres út megépítésével több európai folyosó
összekapcsolása történhetne meg, és ez a folyosó egyébként pontosan a nyugat-magyarországi
részből hiányzik.

Ezek lettek volna a felvetéseim. Egyébként valóban - még egyszer hangsúlyozom - az
a fő, hogy sokan csak a vízben gondolkodnak, holott sokkal nagyobb dologról szól ez a
történet.

ELNÖK: Köszönjük. (Jelzésre:) Végül Mile Lajos alelnöké a szó.

MILE LAJOS (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Külön tisztelettel és
szeretettel köszöntöm a kormánybiztos asszonyt a bizottsági ülésünkön. Két kérdésem lenne.
Az egyik szintén a Duna hajózhatóságával és a vízi közlekedéssel kapcsolatos, csak egy
kicsikét más aspektusból közelítve hozzá. Nagyon színvonalas az a prezentációs anyag, amit
megkaptunk, és ott hál’ istennek jelzi az anyag, hogy itt fokozottan figyelembe kell venni azt,
hogy az érintett területek jó része a Natura 2000 alá esik. Folynak-e egyeztetések, és milyen
stádiumban vannak azzal kapcsolatban, hogy az esetleges beavatkozások mennyiben fogják
érinteni a Duna élővilágát, a fenntarthatóságot, a környezetet? Hiszen ezek azért meghatározó
szempontok egy olyanfajta együttműködésben is, aminek természetesen a gazdasági,
kulturális és egyéb vonzatai is meghatározók. De ez a fajta környezettudatosság, azt
gondolom, lényeges ezen a területen.

A másik: azt is jelzi az anyag, hogy a Duna ebben az esetben valóban szinte olyan
entitásként is felfogható, amelynek komoly integráló ereje lehet az egész térségben. Viszont
egyben nagyon komoly egyenetlenségek, egyenlőtlenségek is végigkövethetők, ha csak a
Dunán végighajózunk, tehát a legfejlettebb EU-s tagállamtól egészen a legkomolyabb
problémákkal küzdő tagállamig. Ezzel kapcsolatban csak oda szeretnék kilyukadni, hogy a
kohéziós politika újragondolása, újratárgyalása a mi elnökségünk alatt elég intenzív fázisba
fog érkezni. Folynak-e egyeztetések ezzel kapcsolatban? Hiszen az egyenlőtlenségek
csökkentése a kohéziós politika egyik meghatározó eleme. És azt gondolom, hogy a kettő

összeillesztése, tehát a Duna-stratégia és a kohéziós politika megfeleltetése nagyban



- 26 -

elősegítheti azt, hogy sikeres legyen, ne csak Magyarország, hanem az egész régiós
elképzelés, ami erre a stratégiára épül. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lipők képviselő úr, és utána Ivanics képviselő úr a rövid
kérdését teszi fel.

LIPŐK SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt
Kormánybiztos Asszony! A Duna-régió stratégia új lendületet adhat a környező országokkal
kapcsolatos gazdasági és diplomáciai együttműködésnek.

Ön nagyon jó példaként említette a szlovák és a román példát. Annak a megyének a
képviselője vagyok, amely mind a két országgal határos, és még ott van Ukrajna is. Én ezért
feltenném azt a kérdést is, hogyan látja az Európai Unión kívüli tagállamokkal kapcsolatos
stratégiában való részvétel és együttműködés lehetőségét?

ELNÖK: Köszönöm szépen. Végül Ivanics képviselő urat illeti a szó.

IVANICS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Kormánybiztos Asszony!
Tisztelt Bizottság! A Duna-stratégiát különösképpen üdvözlöm, már csak azért is, mert úgy
gondolom, hogy a makrostratégiai jelentőségén túl van bizony egyéb jelentősége is. Teszem
ezt azért, mert 10 évvel ezelőtt jómagam a Duna menti tartományok együttműködésének az
elnöke voltam, amely megyei, most már inkább regionális szinten próbálta megfogalmazni
azokat a lehetőségeket, amelyek a Dunában leledzenek, nyilvánvalóan átvitt értelemben.

Az akkori tapasztalatok messzemenően azok voltak, hogy ez az együttműködés
fontosabb az alvízi országok számára, és bizony nehezebb bevonni a fejlettebb régiókat. Talán
úgy is mondhatnánk, hogy a Duna nehézsége, mint együttműködési szimbólum, az, hogy a
Duna kifelé folyik az Európai Unióból, és nem befelé. És ilyen módon, azt gondolom, azt a
szemléletet mindenképpen érdemes lenne felvillantani, megerősíteni, hogy az Unió minden
tagállama gondolkodjon el azon, hogy mi lenne, ha fordítva folyna ez a víz. Akkor talán más
megvilágításba lehetne helyezni ezt az együttműködést és annak jelentőségét. Nem építészeti
szempontból gondolom ezt, ha valaki így értette volna, hanem nyilván elvi szempontból. És
akkor mindjárt jobban érthetőek azok a problémák, amelyeket egyrészről meg kellene oldani,
másrészről hogy milyen hatékonysággal és milyen intenzitással állnánk neki. Tehát
kimondottan fontosnak gondolom, hogy ezt a szemléletet tudjuk erősíteni.

A második fontos dolog, amit mondanék, az előbb említett példán okulva is,
nyilvánvalóan az, hogy az alsóbb szinteket, a regionális szinteket bevonva talán erősíteni lehet
az együttműködést. Nyilvánvalóan itt azért vannak nehézségek, mert nekünk, Győr-Moson-
Sopron megyének akkor együtt kellett működnünk Bajorországgal, és ez elég nagy falat volt
egy kis megyének. De ha lefelé is így nézem, Szerbia is egy ilyen együttműködő terület volt.
Nyilván ezt ki kell dolgozni, vagy át kell gondolni, hogy ezt milyen szinten lehet megtenni, de
a régiók bevonását fontosnak gondolom ebből a szempontból.

A harmadik kérdéskör a Duna-völgy kérdését érinti, amit többen is említettek, Firtl
Mátyás szomszéd képviselő is említette már (Firtl Mátyás: Alelnök!), és többen
megfogalmazták, a kormánybiztos asszony is mondta, hogy ez gyakorlatilag nemcsak a vízről
szól, hanem az egyéb területekről is. Itt szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy az anyagban
gyakorlatilag több minden megfogalmazásra kerül, de mi ott, a Kisalföldön bizony erősen
érezzük a Dunát.

Győr-Moson-Sopron megye volt az, amelyik a szigetközi problémával, a Szigetközzel
kapcsolatban többször is megjelent mint politikai véleménynyilvánító - a -formálót nem
merném használni, mert sajnos addig a szintig nem jutottunk el. De gyakorlatilag a Duna két
oldala, a Duna árterülete nagyban befolyásolja a mi életünket, de ez elér egészen a Fertő-tóig,
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hiszen a Fertő-tó jól kimutatható kapcsolatban van a Duna vizével. Tehát azt szeretném kérni,
mint ottani képviselő, hogy az a biodiverzitás, ami megfogalmazódik a különböző
anyagokban is, ne csak a hegyek felé menjen - a medvékről és egyéb állatokról olvastunk
ebben az anyagban -, de azt gondolom, fontos lenne a kicsit kieső régiókkal, a közvetlenül
talán nem annyira kapcsolatban lévő régiókkal is foglalkozni.

A Fertő-tó, mint a világörökség része, mint fontos tényező kapcsán egy érdekességet
mondanék, talán ismerős a téma. Az osztrákok még azt is tervezték, hogy a Dunából
engednek vizet a Fertő-tóba, merthogy egy vitorlás bajnokságot akartak rendezni, ami érdekes
megoldás lett volna. Tulajdonképpen ez is a kapcsolatot jellemezhetné, ezt csak kis színesként
gondoltam befűzni ide.

Tehát összességében azt gondolom, hogy ezen régiókra lebontott tervek sokat
segíthetnének a szemléletformálásban. Hogy anyagiakban ez mit jelent, azt nyilván nem lehet
egyből lefordítani, nem erre gondolok, hanem összességében arra, hogy a szemlélet
valamilyen egységes szemlélet legyen.

Végezetül pedig: azt gondolom, a magyar uniós elnökségnek ez szép példája lehet
arra, hogy hogyan is lehet megteremteni egy egységet. Olyan szempontból is fontosnak
gondolom ezt a Duna-stratégiát, hogy Magyarország geopolitikai helyzetét ez nagyban
erősíteni tudja. Köszönöm szépen, és jó munkát kívánok!

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Csak egy rövid megjegyzés. Említette
a kormánybiztos asszony, hogy a balti-tengeri régió mintát adott a Duna-stratégiának.
Bizottságunk az elkövetkezendő félév során többször fog találkozni északi képviselőkkel, és
ezért majd szükségünk lenne a későbbiekben arra, ha a kormánybiztos asszony tudna nekünk
információt adni, akár írásban is, arról, hogy milyen tapasztalatcsere van, ez hogyan zajlik,
hogy esetleg rá tudjunk erre erősíteni. Például Koppenhágába készülünk január közepén a trió
ülésére, ott esetleg a dán kollégákkal is tudunk egyeztetni. Nyilván ott több északi régió
országából is lesznek képviselők, és ezt az információáramlást esetleg meg tudjuk könnyíteni.

Tisztelt Kormánybiztos Asszony! Csak még egy rövid megjegyzést engedjen meg!
Lipők képviselőtársam említette, hogy a Duna-stratégia más régiókkal kapcsolatban állóan is
milyen fontos Közép-Európában. Én fél éve kaptam egy anyagot, az Ihlet-programot, ami a
Tisza menti népek összefogására adott kiváló alkalmat. Kérdezem, hogy ez a program
esetlegesen kapcsolható-e a Duna-régió programjához a magyar elnökség alatt?
Kiszélesíthető-e ez a Duna-stratégia a nem Duna menti, ugyanakkor nem EU-s országokkal
való együttműködésre? Gondolok itt Ukrajnára vagy Moldáviára. Köszönöm szépen.

Tisztelt Kormánybiztos Asszony! Várjuk a válaszokat!

Barsiné Pataky Etelka válasza

BARSINÉ PATAKY ETELKA Duna-stratégiáért felelős kormánybiztos: Köszönöm
szépen. Akkor, ha megengedik, témánként válaszolnék, mert sok átfedés volt a
hozzászólásokban.

Az első a hajózásra vonatkozik. Mindjárt az elején szeretném leszögezni, nagyon
örültem annak, hogy a magyar kormány úgy döntött, és ez a július 7-ei kormánydöntés
anyagában meg is jelent, hogy a Bős-Nagymaros-kérdést kiveszi a Duna makroregionális
stratégia alól. Ennek egy egészen egyszerű oka van: bilaterális kérdéseket nem szokott kezelni
az elnökség az alatt az időszak alatt, amíg elnökség. Szóval egy kicsit udvariatlan gesztus lett
volna, hogyha mi bevisszük Bős-Nagymarost a Duna-stratégiába. Ez nem szokás, soha nem is
fordult elő.

Szerencsére ezt ugyanígy látják a szlovák partnereink is. Tehát ők világosan
megértették azt, hogy az elnökségi félév nem jelenti azt, hogy nem folynak majd tárgyalások,
egyeztetések vagy megbeszélések, de egy biztos: hogy a Duna-stratégiába nem teszünk be
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bilaterális problémát, és ezt kérjük másoktól is. Mert például Ukrajnának és Romániának is
vannak nagyon komoly bilaterális feszültségei, és őket is tisztelettel megkértük, hogy intézzék
el egymás között, ez egy makroregionális stratégia.

A hajózással kapcsolatban annyit tudnék elmondani, hogy itt elég mély elemzéseket
csináltunk, és pillanatnyilag az egyetlen olyan jogi dokumentum, amelyik egy egyezmény, és
amelynek van bizonyos kötelezettsége ránk nézve - olyan értelemben kötelezettség, hogy
kötelezettség, de nem szankcionálható az Európai Bíróság előtt, ha nem tartjuk be -, az ENSZ
AGN egyezmény, amely általában véve a hajózásra vonatkozik. Ennek értelmében a magyar
Duna-szakasz a mi felfogásunk szerint pillanatnyilag 4-es hajóosztály, 2,5 méter merüléssel,
és ezt biztosítani kell egy 300 napos tartóssági vízszintet figyelembe véve. Én azt gondolom,
hogy ez egy jó középút. Ez messze alatta van annak, mint a belgrádi egyezmény, amely
egyébként csak egy ajánlást tartalmaz, ugyanakkor viszont jobb hajózási lehetőségeket
biztosít, mint az, ami most a Dunán van.

A helyzet az, hogy a hajózás lényegében a gazdasági ingerküszöböt akkor éri el mint
egy igen környezetvédő szállítási mód, ha egyfajta kiszámíthatóság jellemzi, magyarul, ha ezt
a tartósságot lehet biztosítani. Az alatt is el lehet hajózgatni. Ebben az évben például magas
volt a vízállás, és láttuk, hogy elég szépen mennek meg jönnek a hajók, de gyakorlatilag azt
gazdasági értelemben nem lehet komoly szállításnak nevezni. Ez nem jelenti azt, hogy
mondjuk, látványban vagy mennyiségben sokkal több hajó közlekedne a Dunán, tehát
nyilvánvalón nem lehet összehasonlítani, és hibázik mindenki, aki a Rajnával hasonlítja össze,
ezért örülök a kérdésének, mert a Rajna egy igen erős német belvízi hajózási szállítást
bonyolít. Tehát a Rajna éppen azokon a területeken, amelyek a legiparosabb területei
Németországnak, köti össze a Rajnára települt ipari üzemeket, és szállít onnan szerte a
világba, és belvízi szállítást is ellát.

A Dunának soha nem lesz ilyen szerepe. Ha végignézzük az egész régiót, soha nem
lesznek rátelepült iparok, lényegében inkább hosszabb távú szállításokról van szó, amelyeket
egyes helyeken meg lehet állítani. Ilyen szempontból tehát tulajdonképpen nem tudjuk
összehasonlítani a Dunát és a Rajnát, mert más feladatokat látnak el.

Kérdés az, hogy ezt a bizonyos AGN-egyezmény előírásait hogyan tudja
Magyarország biztosítani. Én szeretném itt is kijelenteni, hogy Magyarország nem készül
duzzasztásra, nem épít vízi erőművet. Magyarország keresi pillanatnyilag azokat a
ökológiailag elfogadható módszereket, amelyekkel az élővilág, az ottani értékek megőrzése
mellett tudja biztosítani a hajózást.

A Vitukinak egy 2007-es terve még nem egészen ebbe az irányba hatott, azonban
többszöri átdolgozással - nevezzük most 2010-es Vituki-tervnek - már kifejezetten azokat a
megoldásokat keresi, ahol a hajóút más jellegű kitűzésével, bizonyos olyan kotrásokkal,
amelyekkel a kikotort kavicsot visszateszi a Dunába, tehát átrendezi a medret a Dunán belül,
tehát ilyen ökológiai módszerekkel igyekszik biztosítani ezt a hajózhatóságot.

Itt elhangzott kérdés a Natura 2000 és a víz keretirányelv vonatkozásában is. Ezek
kötelező acquis-k, tehát ezeket is teljesíteni kell a tervnek, és éppen ezért kapott a Vituki az
Európai Bizottságtól egy egyéves haladékot, és kell letenni a tervét 2011. novemberre, és
olyan intézkedéseket foganatosíthat csak ebben a tervben, amelyek megfelelnek a Natura
2000 előírásainak, illetve a víz keretirányelvnek. Nem könnyű feladat, de én úgy látom, hogy
a feladat elvégezhető.

Azt is szeretném elmondani, hogy a megbízás, amelyet az előző kormány adott ki a
Vitukinak, a Szob és a déli országhatár közötti szakaszra szól, a Szap és Szob, tehát a
szlovákokkal közös szakaszra egyelőre nincs kiadva megbízás. Ez utóbbit is lényegében
európai uniós forrásokból fizetjük. Tehát, ha ez elkészül, le lehet vonni a tapasztalatokat, és
akkor lehet nekilátni ezzel párhuzamosan vagy emellett a másik, szlovákokkal közös
szakasznak.
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Azt is szeretném elmondani, hogy nemcsak mi küszködünk problémákkal.
Romániában úgy néz ki, hogy a dolog sínen van, tehát ők a szűkületeket meg tudják oldani, a
szerbek nagy erővel akadálymentesítik a Dunát attól, ami a háborúból ott maradt. Probléma
van még a Bécs alatti szakasszal, tehát a Bécs és Pozsony közötti szakasszal, ahol 1,8 a
hajózási mélység, és nekik is a 2,5-öt irányozták elő, hogy kellene biztosítani. Ők szintén
kidolgoztak egy ilyen ökológiához közel álló módszert, és megpróbálják ezt most társadalmi
vita keretében megtárgyalni és elfogadtatni. Tegnap azt mondták Ausztriában, hogy elég jó
esélyük van arra, hogy itt konszenzusos megoldás tud születni. Van még a német szakasz, a
bajor szakasz, a Straubing és Vilshofen közötti szakasz, ott készülnek a tervek, és 2012-re
lesznek készen, amikor indítják erről a komolyabb vitát.

Én azt gondolom tehát, hogy semmiről nem vagyunk lekésve, Magyarország dolgozik
ezen a kérdésen. Nyilván nem tudjuk megoldani egyik percről a másikra, sok egyeztetést
igényel még. Én azt hiszem, hogy ezen vagyunk, hogy a legjobb megoldást tudjuk megtalálni.

A tervünk szerint - és ezt sikerült a Bizottsággal elfogadtatni -, lényegében, ha mi
hozzányúlunk a Dunához, és hajózhatóvá tesszük, akkor párhuzamosan a mellékágak
revitalizációjának is meg kell történnie. Tehát a Vituki a tervét úgy készíti, hogy a
hajózhatóságot kiegészíti a mellékágak revitalizációjával, és van egy megállapodás, hogy
ennek a költségei is beszámíthatók a közös finanszírozásba. Én ezt egy nagy lépésnek tartom
előre.

Továbblépnék egy témával, de ha van kérdés, szívesen megválaszolom. Fölmerültek
az észak-déli korridorok. Szeretném mondani, hogy a 86-os út szerepel a magyar
javaslatokban, amiket a Bizottsághoz elküldtünk. Úgy tűnik, hogy most, ha erre alakul egy
EGTC, könnyebb lesz ezt megvalósítani. Úgy tűnik, hogy esetleg a közlekedésnek ezt a részét
Szlovénia koordinálná, tehát nekünk nagyon élénk és fontos lesz, hogy abban a percben, hogy
a stratégia elindul, Szlovéniával ezt a koordinációt és ezt a megbeszélést elkezdjük.

Megemlíteném, hogy ugyanakkor viszont vannak olyan területek, mint például a Via
Carpathia, amelyik az Unió keleti határán jönne északról délre, és ennek egy jelentős szakasza
Lengyelországban kész van. Magyarországon is kész van egy jelentős szakasz, viszont kis
szakaszokat kellene összerakni és megcsinálni dél felé, és akkor lenne az Európai Unió keleti
határán egy teljesen ütőképes, jó korridor. Úgyhogy az észak-déli összeköttetéseken nagyon
dolgozunk, és próbáltuk ezt világossá tenni.

Azt hiszem, hogy Lajosnak válaszoltam az élővilág vonatkozásában.
A kohéziós politikára nézve pedig, azt hiszem, és azt tudnám mondani, hogy abban a

vonatkozásban tartom a makroregionális stratégiát lényegesnek, hogy mi nagyon örülnénk
annak, ha majd a következő pénzügyi perspektíváról a viták a politikákon indulnának el, és
nem a pénzen. Ebben a vonatkozásban a kohéziós politikában, ha mi a makroregionális
stratégia keretében konkrét és komoly szándékokat, projekteket és programokat tudunk
letenni, akkor ez alá tudja támasztani ennek a térségnek az érdekérvényesítő képességét a
pénzügyi perspektíva vitáiban, és ez szorosan kapcsolódik a kohéziós politikához. Tehát én
ezt az összefüggését látom rendkívül fontosnak.

A következő kérdés a környező országokkal való kapcsolatunk. Azt szeretném
elmondani, hogy azt tervezzük, hogy az elnökség alatt - mivel ez egy uniós politika, és kérem,
hogy éljenek is ezzel az információval például Ukrajna felé is - a 27-ek keretében működő
munkabizottságba, amelyben, ahogy említetem, 3-5 ülést tervezünk a tavasz folyamán, utána
Brüsszelbe mindjárt meghívjuk a nem uniós országokat, amelyek részt vesznek a politikában,
Ukrajnát, Szerbiát, satöbbi, és rögtön informáljuk őket még aznap este, hogy mi hangzott el,
és kérjük az ő véleményüket. Nem szokásos módszer, de Magyarország így döntött.
Reméljük, hogy senki nem fogja megkifogásolni, illetve az országok többsége egyet fog
érteni azzal, hogy a körülöttünk lévő országokat be kell vonni, még akkor is, ha ők nem
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dönthetnek erről a politikáról, hiszen nem uniós tagállamok. Ezt egy nagyon lényeges
gesztusnak tartom.

Másrészt pedig azt is szeretném elmondani, hogy éppen a Duna kapcsán létezik ez a
bizonyos Duna-védelmi Bizottság, amelynek az elnökletét rotációs eljárás keretében jövőre
Ukrajna látja el. Ukrajnának megígértük a maximális támogatásunkat ebben, és éppen a
kollegák a minisztériumból megállapodtak a héten vagy a múlt héten arról, hogy a miniszteri
értekezletet tulajdonképpen Ukrajnában fogjuk megtartani erről, és sikerült ezt Kijevből
magyarlakta területre elmozdítani, reményeink szerint. Tehát sokat tudunk ebben a
vonatkozásban is segíteni és lépni, jók az együttműködéseink.

Arra vonatkozóan, hogy merre folyik a Duna. Erőteljesen lejt a Duna, és az alsóbb
szintekre történő bevonás kapcsán szeretném megemlíteni itt, hogy nagyon lényegesnek
tartom azt, hogy ha most meglesznek majd a prioritási területek, és tulajdonképpen el tudjuk
indítani az elnökségi vitákat és egyebeket, akkor el kell kezdeni, kéretik, hogy a neten
figyeljék az információkat, amelyek majd jönni fognak, ugyanis már most rajta vannak,
egyelőre csak angolul, de reméljük, majd le tudjuk fordíttatni magyarra is, a prioritási
területek. És a régiók ott már megtalálhatják azt, hogy hova tudnak bekapcsolódni. Tehát
feltett szándéka mindenkinek, hogy megpróbáljuk ezeket minél mélyebbre levinni. Nem lesz
ez úgy, hogy azt mondjuk, hogy meghívunk benneteket, hanem úgy lesz, hogy mindenkinek
figyelni kell ezt, és az adott koordinátorhoz be kell jelentkezni. De ez még egy távolabbi
dolog, itt még nem tartunk.

A Szigetközre vonatkozóan, meg egyáltalán az egész problematikára vonatkozóan azt
tudom mondani, hogy a Szigetköz egy kicsit a bős-nagymarosi probléma része. Ha szabad,
akkor ebbe most nem mennék bele!

A következő, ami még elhangzott, a Tisza bizottság, vagy a Tiszával kapcsolatos Ihlet-
terv. Én is érdeklődéssel olvastam az Ihlet-tervet, de azt szeretném mondani, hogy mint
gondolatot nagyon jónak tartom, már hogy a Tiszára is fókuszálunk. És ennek kapcsán mi
tulajdonképpen a magyar stratégiában meg is jelenítettünk egy ilyen Tisza menti
együttműködést, aminek azonban nyilvánvalóan nem NGO-s kereteket szeretnénk adni, mint
az Ihlet, hanem itt nyilván nemzeti, országkereteket kell adni az együttműködésre, hiszen
akkor lesz belőle valami. Megemlítem, hogy a Duna-stratégiának már része ez a kérdés. Ez
pillanatnyilat az ICPDR keretében folyik, tehát a Duna Védelmi Bizottság keretében folyik.
Jó a munka, amit ott végeznek. Én tehát azt gondolom, hogy az Ihletnek lehetősége lesz erre
rákapcsolódnia, amennyiben szeretne.

Ami pedig a Balti-régióval történő összeköttetéseket illeti, elnök úr, nagy örömmel
állítjuk össze ezt az anyagot. Van már most is muníciónk Azt a határidőt kérjük szépen -
nyilván karácsonykor nem ezt olvasgatják -, hogy mikorra tegyük le az asztalra. Nagyon
örülünk, hogyha önök a diplomácia eszközeit használva gazdagítják ezeket az információkat.
És örülünk a visszajelzéseknek is, úgyhogy ez az anyag menni fog.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Január 24-25-én lesz a Trojka ülése Koppenhágában,
tehát akkorra tisztelettel kérnénk ezt: Ha előtte pár nappal ezt az anyagot megkapjuk, akkor
használni is tudjuk.

Tisztelt Kormánybiztos Asszony! Nagyon szépen köszönjük a beszámolót. Úgy
hiszem, hogy számunkra meggyőző volt, hogy jól választott a magyar kormány, amikor a
prioritások közé beemelte ezt a programot. És arról is meg vagyunk győződve, hogy a Duna-
stratégia nemcsak víz, nemcsak a vízi közlekedést, hanem sok egyebet is érint, például amit
szerettünk volna korábban, hogy a régiók Európájáról, a régiókról beszéljünk egy kicsit.
Sikerült visszacsempészni a kulturált együttélés sokszínűségét a Duna mentén, ez is
beletartozhat ebbe a programba, és máris eljutottunk ahhoz, amit a magyar kormány korábban
elképzelt.



- 31 -

Tisztelt Bizottság! Más, tárgysorozatban lévő pontunk nincs. Megköszönöm a
kormánybiztos asszony előadását, beszámolóját.

Egyebek

Lehet, hogy még egyszer találkozunk technikai jelleggel, amikor a kapcsolódó
módosító javaslatokról kell szavazni, bár ez nem biztos. Munkatársaimat kértem, hogy csak a
bizottságunk kompetenciáját érintő kapcsolódó módosító javaslataikat hozzák a bizottság elé.
Ez hétfőn lesz, erre számítsanak. Ha nem lenne ilyen, akkor mindenkinek áldott karácsonyi
ünnepeket kívánok, boldog új esztendőt, és egy nagyon sikeres magyar elnökségi félévet! Egy
biztos, hogy bizottságunk minden tagja tevékenyen részt fog venni a munkában. Köszönjük
szépen, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 44 perc)

Dr. Hörcsik Richárd
a bizottság elnöke
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