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(A bizottság 10 óra 12 perckor megkezdett zárt ülésének - melyről

külön jegyzőkönyv készült - folytatása.

Szünet: 10.52-11.25

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 11 óra 25 perc)

Eszmecsere a svéd parlament Európai ügyek bizottsága képviselőivel

(A napirendi pont tárgyalása svéd-magyar tolmácsolás mellett zajlik.)

Az elnök felvezető hozzászólása

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Kedves Képviselők! Sok szeretettel
köszöntöm önöket az Országgyűlés legfontosabb bizottsága ülésén. Nagy öröm számomra,
hogy Hamilton elnök urat köszönthetjük. Én kezdetektől fogva tagja vagyok ennek a
bizottságnak, és ebben a minőségemben is szeretném megköszönni elnök úrnak és nagykövet
asszonynak, hogy az elmúlt két évtizedben nagyon sok támogatást kaptunk a svéd kormánytól
és a svéd parlamenti bizottságtól, különösen a svéd elnökségek alatt nyújtott segítségért.
Többek között ahhoz, hogy ez a bizottság létrejött, az önök EU-s bizottsága is annak idején,
’92-ben nagyon sok támogatást nyújtott. Ezért fontos számunkra az önök bizottságának a
látogatása, mert mi fél szemmel mindig nézzük a svéd partnerbizottságot, és elfogadjuk
tanácsait.

Mivel közel fél óránk van az eszmecserére, nem mutatom be a képviselőtársaimat,
kérem, hogy mindenki mutassa be magát, hogy ismerkedjünk. Átadom a szót elnök úrnak.

Carl B. Hamilton hozzászólása

CARL B. HAMILTON, a svéd parlament Európai ügyek bizottságának elnöke:
Nagyon köszönjük, hogy eljöhettünk önökhöz. Rendkívül fontos és értékes számunkra, hogy
eszmecserét folytathatunk önökkel. Elöljáróban el szeretném mondani, hogy nagyon
elégedettek vagyunk azzal a munkával, amit a magyar elnökség a gazdasági kérdések
végrehajtásában végzett. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezek a törvényjavaslatok, illetve
egyéb javaslatok megtárgyalásra, illetve elfogadásra kerüljenek, és úgy látjuk, hogy a magyar
elnökség ebben eddig igen sikeres volt.

Másrészről pedig nagyon hálásak vagyunk a tavaszért. A tanácskozások közti
időszakban többet beszélünk a tavaszról, mint bármilyen más fontos kérdésről. Nagyon
hosszú, hideg, kemény telünk volt Svédországban, ezért duplán örülünk ennek a melegnek,
ennek a dupla melegnek, amit mind a természettől, mind pedig önöktől kapunk.

Meg is ragadnám az alkalmat, és föltenném az első kérdést, ha megengedi. A
csúcstalálkozón szóba került a gazdasági kormányzás kérdése, és az európaktum ellentéteket
váltott ki. Alapvetően ennek a paktumnak a célja eléggé egyértelmű, hogy rendet tegyenek
Európa gazdasági ügyeiben, és ezzel elégedettek is vagyunk, ugyanakkor az a mód, ahogy
Németország, Franciaország, illetve más országok kezelték ezt, elégedetlenségre ad okot.
Éppen ezért nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy Magyarország hogy látja ezt a kérdést.

Kérdések, hozzászólások, reflexiók

ELNÖK: Köszönöm szépen ezt a kérdést. Tanult közgazdász kollégáimnak mindjárt
átadom a szót, de engedje meg, elnök úr, hogy elmondjam: éppen ma reggel 8 órakor volt a
nagybizottsági ülésünk ebben a teremben, ahol Orbán Viktor miniszterelnök urat hallgattuk
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meg, aki elmondta nekünk, hogy milyen álláspontot képvisel az Európai Tanács most
csütörtökön-pénteken, a rendes Európai Tanács-ülésen a napirendi pontokkal kapcsolatban.

A miniszterelnök úr említette, hogy kötelességünk a tanácskozást vezetni. Mi
érdekeltek vagyunk egy erős Európában, azonban abban a tekintetben, amit az elnök úr
említett, a svéd-magyar álláspont egybeesik.

Mi az adóversenyt támogatjuk, és nem támogatjuk a német-francia kezdeményezést, a
társasági adó ekvalizálását. Mi szeretnénk továbbra is versenyben maradni, mert számunkra
rendkívül fontos a külföldi tőke befektetése, köztük a svéd tőke befektetése Magyarországon.

Átadom a szót közgazdász kollégáimnak. Braun Márton képviselő úr közgazdász, az
Európa Tanács alelnöke.

DR. BRAUN MÁRTON (Fidesz): Üdvözlöm önöket, Braun Márton vagyok, a Fidesz-
Magyar Polgári Párt képviselője. Szívem szerint nem osztanám a magyar álláspontot, mert
hogy ha Európát egy gazdaságilag versenysemleges övezetnek tekintjük, tehát Európát mint
egységes piacot versenysemleges övezetnek tekintjük, akkor ez azt feltételezi, hogy hasonló
adórendszer van mindenhol, nemcsak a társasági adók tekintetében, hanem nyilvánvalóan a
személyi jövedelemadók tekintetében is. Ez tenné ugyanis lehetővé azt, hogy a tényleges
hozzáadott értékek mentén dőljenek el az árak az adott országokon belül.

Ugyanakkor látni kell, hogy a különböző országok nem ugyanarról a rajtvonalról
indulnak ennek a közös adópolitikának a kialakításában. Magyarország például lényegesen
jobban el van adósodva, tehát az államadóssága lényegesen magasabb, mint a közvetlen
versenytársai államadóssága.

Ennek a finanszírozásához valóban tőkére van szükségünk, ami kapcsán mindent meg
kell ragadnunk azért, hogy ezt a tőkevonzó képességünket növeljük. De a magánvéleményem
az, hogy ez nem normális állapot, és remélem, hogy Európa előbb-utóbb eljut ahhoz a
szituációhoz, hogy hasonló versenyfeltételek mellett tudunk egymással - idézőjelbe téve -
"versenyezni." Ennyi, köszönöm szépen.

ELNÖK: Tessék!

CARL B. HAMILTON, a svéd parlament Európai ügyek bizottságának elnöke: Tehát
a német és a francia elképzelés az, hogy egy közös adóbázist, adóalapot teremtenek, de nem
akarják az adó mértékét meghatározni, tehát a magyarok továbbra is megtarthatják az
alacsony mértéket. Mit gondolnak erről?

ELNÖK: Mi nem támogatjuk ezt a paktumot.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Ékes József vagyok a Fidesz frakciójából. Múlt héten, 14-én
voltam Brüsszelben az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek együttes ülésén, a CRIS-
ülésen, ahol hasonlóképpen felmerült ennek a kérdése.

Nagyon fontos kérdés a hét alapvető ügy, az energia, a nyersanyag kérdése, az adózás
kérdése, a kutatás-fejlesztés, az innováció kérdése, a szabadalmi kérdés, amiben úgy érzem,
az elnökség alatt úgyszintén csodálatos eredményt értünk el. Hiszen hosszú éveken keresztül a
szabadalmi jog védelmének kérdése az Európai Unión belül nem volt sikeres, rendezés alatt
állt, ezt most sikerült elrendezni.

Ugyanilyen fontos kérdés a 2020-ig szóló stratégia megteremtése, hiszen azt lehet
mondani, hogy a világ gazdasági újrafelosztásának jelen állapotában érezzük annak a súlyát,
hogy Kína és az ázsiai országok mennyire megerősödtek. És ha a hét alapvető kérdésben az
Európai Unió nem tud kialakítani egy egységes álláspontot és egy egységes stratégiát, akkor
ebben a versenyben sajnos hátrányt fog szenvedni. De jómagam is úgy fogalmaztam a
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hozzászólásomban az együttes ülésen, hogy el kell dönteni, hogy egységes adó vagy
versenyképes adó. Ez egy nagy kérdés. A magyar kormány és a magyar társadalom jelen
pillanatban a versenyképes adóban érdekelt elsődlegesen.

CARL B. HAMILTON, a svéd parlament Európai ügyek bizottságának elnöke: Az én
meglátásom szerint szerződésmódosításra van szükség ahhoz, hogy az adó mértékét meg
lehessen változtatni, és ez most nem aktuális. A közös adóalap ellen van-e Magyarország? -
ez a kérdés. (Dr. Hörcsik Richárd és dr. Braun Márton bólint.) Ezt a kérdést mi igazából nem
tanácskoztuk meg Svédországban, igazából az európaktum kérdésében szakadt két részre a
svéd álláspont. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy a magyar parlamentben vajon
egységes-e az európaktumról az álláspont.

ELNÖK: Ezt konkrétan még a bizottságunk nem tárgyalta. Ma reggel, amikor a
miniszterelnök úr a magyar álláspontot előadta, egyetlen párt sem ágált ez ellen. Tehát várjuk
meg az Európai Tanács ülését.

Ennél talán fontosabbnak tartom az említett hat jogszabálynak a majdani elfogadását.
Mint miniszterelnök úr elmondta, ezért nagyon nagy erőfeszítést kell tenni, összehangolni a
tagországok véleményét. A másik nagy nehézség, hogy az Európai Parlamenttel kell ezt
elfogadtatni, mert a gazdasági kormányzás sikere nagyon-nagyon fontos számunkra.

Szeretnék egy másik szempontot fölvetni, ami a magyar elnökségnek szintén az egyik
nehézsége, hogy mi vagyunk az első olyan elnökség, amely már a lisszaboni szerződés miatt
megváltozott Európában működik. Például a sajtóban számon kérték Orbán Viktor
miniszterelnök úrtól, hogy lám, annak idején, 2008-ban Sarkozy mindent megoldott egy
személyben, beutazta fél Európát, Orbán Viktor meg nem megy. Akkor volt az orosz-grúz
válság, most van az észak-afrikai válság. A nagy kérdés az, hogy hogyan lehet összecsiszolni
Rompuy, Ashton, Barroso és az Európai Tanács elnökének a működését. Többek között erre
kértem én választ, hogy hogyan érzi a miniszterelnök, az első három hónap eredményeképpen
ez mennyire nehéz, és mennyire változtatja meg az egész Európai Tanács rendszerének a
működését. Ebben fontos választ adott, és természetesen, amikor a magyar elnökség egészét
értékelik majd júliusban vagy augusztusban, akkor ezt figyelembe kell venni.

A másik nagy kérdés a közös agrárpolitika, amiben a svéd és a magyar álláspont
eltérő. Hogyan látja elnök úr - a svéd álláspont elég markánsan jelenik meg -, mennyiben lát
kompromisszumokra lehetőséget? Mert én azt nagyon lényeges eredménynek tartom, hogy
először a politikákról nyitottunk vitát, és van egy keretmegállapodás, és majd utána az új
pénzügyi perspektívában a pénzekről is beszélünk. Tehát a mi érdekünk, hogy olyan
mezőgazdasági modellt alakítsunk ki, amely megőrzi a KAP lényegét. Ugyanakkor látjuk,
hogy reformra szorul, mint ahogy a brit kollegák is sokszor elmondták, hogy úgy nem mehet
tovább, ahogy eddig volt.

CARL B. HAMILTON, a svéd parlament Európai ügyek bizottságának elnöke:
Köszönöm szépen az agrárkérdést, és átadnám a szót kollegámnak, Lars Hjälmerednek, aki az
agrárpolitikával foglalkozó bizottságban tag.

LARS HJÄLMERED, a svéd parlament Európai ügyek bizottságának tagja: Említette,
hogy van a finanszírozás, és van a tartalom. A svéd álláspont ebben eléggé egyértelmű:
először szeretnénk eldönteni, hogy mennyi pénzt szánunk erre a területre, és utána, hogy
milyen kérdésekben. A svéd elnökségek alatt mindig is központi szerepet játszott az, hogy az
agrárpolitikát le kell egyszerűsíteni. És nagyon fontos az, hogy az agrárpolitika a
későbbiekben is fontos szerepet töltsön be, de nem ezen a módon, ahogy most, tehát jóval
nagyobb szerepet kell adni például a szabadkereskedelemnek vagy a piacgazdaságnak.
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És azt is beláttuk, hogy a britekkel és a hollandokkal eléggé elszigeteltek vagyunk
ebben a kérdésben, tehát nem osztjuk Magyarország, Lengyelország vagy Franciaország
véleményét. Tehát a mi szempontunk valószínűleg nem lesz átütő.

A miniszterünknek az az egyértelmű kijelentése, hogy természetesen határozottan kell
támogatni a mi álláspontunkat, ugyanakkor tárgyalóképesnek kell lennünk, és meg kell
állapodnunk a lehetséges reformokról. És az egyik olyan kérdés, ami például önöket
érzékenyen érinthette, az, hogy jóval kisebb agrártámogatást kapott Magyarország, mint
amennyit a régi tagállamok kaptak.

Éppen ezért összefoglalásként azt mondhatom, nagyon fontos számunkra, hogy a
magyar elnökség alatt egy kimondottan konstruktív, kétoldalú megállapodásra tudjunk jutni,
és megfelelő tárgyalásokat tudjunk folytatni.

ELNÖK: Csak egyetlen egy megjegyzés: a közös agrárpolitika két nagy fejezete a
közvetlen kifizetések és a másik a vidékfejlesztés. Mi ezzel kapcsolatban a svéd álláspont?

LARS HJÄLMERED, a svéd parlament Európai ügyek bizottságának tagja: A
közvetlen kifizetéseket, azt gondoljuk, csökkenteni kell, illetve az exporttámogatásokat
gyakorlatilag egészen minimális szintre szeretnénk szorítani.

Viszont a vidékfejlesztést rendkívül fontos területnek tartjuk. Ezt tartjuk a reformok
legfontosabb terének, főleg, hogyha a fenntarthatóságot, illetve a zöldértékeket szem előtt
tartjuk.

ELNÖK: Ahogy a képviselő urat hallgatom, mi kompromisszumokra hajlandóak
vagyunk, és ez a magyar érdekek ellen sem szól. Képviselőtársam szintén közgazdász.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Nem, nem! (Derültség.)
Három dolgot szeretnék érinteni, és egyben kérdezni is. Egyrészt az egész világot

hihetetlen mértékű élelmiszerválság és árrobbanás fogja sújtani. Ez az egyik kérdés, hogy ezt
hogyan látják, és hogy viszonyulnak ehhez a kérdéshez.

A másik ilyen az európai vízkészletek erőteljesebb megvédése, hiszen ebben is
világméretű válság fog az elkövetkezendő időszakban kialakulni.

A harmadik ilyen fontos téma: a japán katasztrófából adódóan a világ bele fog futni
egy energiaválságba, és ebben Európának is döntő szerepe van az elkövetkező időszakban. A
magyar kormány az elmúlt időszakban arra törekedett, hogy az Európai Unió tagországai egy
egységes, összekapcsolt, több rendszeren keresztül működő energiastratégiát tudjanak
kialakítani, és a magyar kormány ebben már megtette a lépéseket is az elmúlt időszakban.
Hogyan látják önök ezt a kérdést?

ELNÖK: Tessék!

FREDRICK FEDERLEY, a svéd parlament Európai ügyek bizottságának tagja: Az
élelmiszerválsággal kapcsolatban gyakorlatilag csak az élelmiszertermelésről szeretnék annyit
elmondani, hogy nagyon fontosnak tartjuk a közös szabályokat, hogy ezek elsősorban a
minőségre, a tartalomra vonatkozzanak, és gazdasági támogatást nem nyújtanánk hozzá.

Ahogy korábban említettük, a direkt kifizetések helyett azt a pénzt más területekre
összpontosítanánk, és pontosan ennek kapcsán lehetne elérni reformokat az
energiagazdálkodásban, illetve például a vízgazdálkodás terén is. Mi az úgynevezett
zöldvonalat szeretnénk képviselni.



- 9 -

CARINA ADOLFSSON ELGESTAM, a svéd parlament Európai ügyek bizottságának
tagja: Én az ellenzéki szociáldemokratákhoz tartozom. Szeretném egy kicsit kiegészíteni az
élelmiszerekkel kapcsolatosan elhangzott információkat.

Sok pont van, amiben egyetértünk Svédországban az élelmiszerek tekintetében, de
nem mindenben. Nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, hanem inkább globálisan
közelíteném meg a kérdést. Az EU-nak nagyon fontos szerepe, nagy felelőssége van abban,
hogy a fejlődő országok különböző alapokon keresztül milyen lehetőséget kapnak, főleg az
élelmiszerek tekintetében.

És nagyon fontosnak tartjuk például azt, hogy főleg a nőknek legyen lehetősége arra,
hogy például mikrohitelek segítségével saját kis gazdálkodásokba kezdjenek. Ez talán egy
nagyon konkrét részlet, de nagyon fontos az, hogy az élelmiszer-termelés elegendő legyen,
tehát mindenkinek jusson elég élelmiszer, illetve, hogy az árakat alacsonyan tudjuk tartani.

CARL B. HAMILTON, a svéd parlament Európai ügyek bizottságának elnöke: Én az
energiagazdálkodási kérdésre szeretnék válaszolni. Itt az az alapvető konfliktus, hogy
egyrészt növekszik az energiaigény, főleg, ha Kínára vagy Indiára tekintünk, ugyanakkor
szeretnénk a szén-dioxid-kibocsátást csökkenteni. Most az is egyértelmű, hogy az
atomerőművek kiépítése Kínában és Indiában le fog lassulni, és igen-igen drága lesz, ami
hozzájárul a szén-dioxid-kibocsátás növekedéséhez. Az áram ára várhatóan erőteljesen meg
fog növekedni Európában, miután Németország azt tervezi, hogy bezárja az atomerőműveit,
de ez egy általános tendenciaként is felfogható. Svédországban elég más az alaphelyzet, mint
Magyarországon, a vízerőműveknek köszönhetően.

Svédország álláspontja ebben a kérdésben az, hogy integrált politikát folytasson főleg
az északi országokkal együttműködve. Az a célkitűzésünk, hogy a klímaváltozási
kérdésekben megfeleljünk a célkitűzéseknek, minél több alternatív energiaforrást használjunk.
A svéd kormány ugyanakkor tovább szeretné folytatni az eddigi atompolitikáját.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Még egy kérdésre maradt időnk, folytatjuk majd a
második napirendi pontunkat az ebédlőasztalnál. Szalay Péter doktor úr szeretne egy rövid
kérdést feltenni.

DR. SZALAY PÉTER (Fidesz): Szalay Péter vagyok, és az a kérdésem, hogy a
mezőgazdasági termények vonatkozásában igen neuralgikus kérdés a génkezelt kukorica és
gabonafélék behozatala. Azok a tudósok és kutatók, akiket az amerikai konszernek pénzelnek,
természetesen fel tudnak hozni érveket vagy álérveket ezek mellett, de igazából ezek
egészségkárosító hatásúak. Mi a svéd álláspont ezzel a kérdéssel kapcsolatban?

CARL B. HAMILTON, a svéd parlament Európai ügyek bizottságának elnöke: Lars!

LARS HJÄLMERED, a svéd parlament Európai ügyek bizottságának tagja:
Svédországnak nagyon egyszerű ebben az álláspontja, az EFSA ajánlásait követjük. Azt is
konstatáltuk, hogy Európában elakad ez a tárgyalási folyamat az egyes országok között, nem
tudnak megállapodni ebben a kérdésben. De a magyar elnökség alatt feltehetően ezt a kérdést
részletesen meg fogjuk vitatni. Nagyon fontos, hogy az egyes országok milyen okokat tudnak
felhozni amellett, hogy megtiltsák a génmódosított növényeket. A környezetet károsító hatása
nem elegendő ok arra, hogy betiltsa Európa a lisszaboni szerződés alapján, éppen ezért
minden egyes országnak meg kell indokolni azt, hogy milyen indokok alapján kívánja
megtiltani.

Nagyon fontosnak tartjuk svéd szempontból, hogy legyen egyfajta mozgástere az
országoknak, és meg lehessen vitatni azt, hogy milyen okok alapján lehet megtiltani vagy
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engedélyezni. De svéd szempontból kihangsúlyoznám, hogy mi a tudományos indokokat
tartjuk elsősorban fontosnak.

Elnöki zárszó

ELNÖK: Köszönjük szépen. Tisztelt Nagykövet Asszony! Elnök Úr! Kedves
Kollégák! Köszönjük szépen a párbeszédnek ezt a részét. Csak szeretném önöknek jelezni,
hogy ez a terem, ahol most vagyunk, egy olyan terem, ami előképe az európai uniós
együttműködésnek. Ez a Delegációs terem. A XIX. század végén, amikor az Osztrák-Magyar
Monarchia élt, ebben a teremben a közös ügyeket tárgyalták: kül-, had- és pénzügy. Most
kullogunk az Európai Unióban a lisszaboni szerződéssel ez után a példa után. (A mennyezetre
mutatva:) Ott látható az utolsó magyar király, IV. Károly, Habsburg Ottó édesapja. Tudjuk,
hogy az önök parlamentjében is ül egy Habsburg, tehát ily módon közel vagyunk egymáshoz.

Tisztelt Elnök Úr! Javasolom, hogy folytassuk kellemesebb környezetben a
diszkussziót. Egy ebédre szeretném önöket meghívni, ahol találkozhatnak a magyar konyha
termékeivel, kiváló magyar mezőgazdasági termékekkel. (Carl B. Hamilton: Köszönjük
szépen.)

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 10 perc)

Dr. Hörcsik Richárd
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit


