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Hozzászólók

Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter

Megjelentek

Kovács Tamás Iván helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Pelczné Gáll Ildikó európai parlamenti képviselő
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága ülését megnyitom. Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm a munkatársakat, szakértőket, köszöntöm a sajtó igen
tisztelt képviselőit és köszöntöm a mai napirendi pontunk előadóját, dr. Fellegi Tamás miniszter
urat és Kovács Tamás Iván államtitkár urat.

A mai első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ívek alapján
megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Eseti megbízásokat jelentek be: Firtl Mátyás
képviselő úr képviseli Vejkey Imrét, Bebes István pedig dr. Szalay Pétert.

A második teendőnk a napirendi pont elfogadása. Ahogy a meghívóban jeleztük
képviselőtársaimnak, a mai napra tervezett egyetlen napirendi pontunk dr. Fellegi Tamás nemzeti
fejlesztési miniszternek a Házszabály 68. § (4) bekezdése szerinti éves meghallgatása. Tisztelettel
kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye. (Senki sem jelentkezik.)
Nincs.

Szavazásra teszem fel: Ki az, aki támogatja a napirendi pontot? (Szavazás.) Köszönöm
szépen.

A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy egyhangúlag támogatta a bizottság.

Az elnök tájékoztatója a XLV. COSAC plenáris ülésről

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy mielőtt hozzákezdünk a napirendhez, az ügy
fontosságának megfelelően egy rövid tájékoztatást adjak a COSAC plenáris üléséről. Tájékoztatom
képviselőtársaimat, hogy 2011. május 29-31-én került megrendezésre az Országház Felsőházi
termében a XLV. COSAC plenáris ülés, a mi bizottságunk életében az egyik legfontosabb ilyen
uniós esemény. Legközelebb tizenhárom év múlva leszünk elnökök, akkor lesz ilyen COSAC-ülése
a magyar Országgyűlésnek. (Tessely Zoltán és Balczó Zoltán megérkeznek az ülésre.)

A magyar elnökség során tehát a megrendezésre került parlamenti rendezvények sorozatát a
COSAC elnökségi találkozója nyitotta februárban, majd a COSAC plenáris ülése zárta. A házelnöki
köszöntő után Orbán Viktor miniszterelnök ismertette a magyar elnökség eredményeit, elmondta,
hogy jelenleg több uniós tagállam is magas államadóssággal és alacsony foglalkoztatási rátával
küzd, így a magyar elnökség a mindenki által legnehezebbnek ítélt kérdéseket választotta
prioritásként.

Az elnökség célul tűzte ki a gazdasági kormányzás létrehozását, új pénzügyi szabályozás
kialakítását, a bővítési folyamat folytatását és egy egységes európai romastratégia kidolgozását. A
magyar elnökség szerint az EU hitelessége is múlik a bővítési folyamat sikerén, ezért az elnökség
célja a horvát csatlakozási tárgyalások júniusban történő lezárása. Nagyon jó volt ez a napirendi
pont, hiszen majdnem harminc kérdés érkezett a miniszterelnök úrhoz, és azután a miniszterelnök
úr válaszolt a kérdésekre. Ez egy emelkedett hangú vita volt.

A COSAC-ülés 2. napirendi pontjaként Maros Šefčovič az Európai Bizottság intézményközi
kapcsolataiért és igazgatásáért felelős alelnöke tartott előadást az Unió gazdasági helyzetéről.
Üdvözölte, hogy a COSAC-találkozó az EU aktuális kérdéseinek megvitatását tűzte napirendre,
amit az is mutatott, hogy a napirendi pontokhoz különösen nagy számban szóltak hozzá a
résztvevők.

Május 31-én, a második ülésnapunkon Schöpflin György európai parlamenti képviselő
tartott előadást az Unió helyzetéről. Ez volt az első alkalom, hogy a COSAC plenáris ülésén
megvitatásra került az Unió helyzete.

Az eddigi visszajelzések alapján sikeres elnökségi találkozók házigazdái lehettünk.
Elnökségünknek sikerült elfogadnia a COSAC új eljárási szabályzatát, nagyon-nagyon hosszas vita
után a delegációk között az utolsó pillanatban konszenzus alakult ki, és egyhangúlag elfogadták a
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COSAC eljárási szabályzatának technikai módosítására tett magyar javaslatot. Ez kiemelt
jelentőséggel bír, hiszen a szabályzat korábbi módosításait csak hosszadalmas viták után, több
COSAC-találkozó során sikerült végrehajtani. Hál’ istennek nekünk - munkatársaim segítségével -
ezt egy elnökségi periódusban sikerült lezárni.

Június 10-én látott napvilágot az Európai Bizottság 2010. évi jelentése a nemzeti
parlamentek szereplésével kapcsolatban. A Bizottság kiemelten üdvözölte, hogy a COSAC magyar
elnöksége a gazdasági kormányzás megvitatását napirendre tűzte, valamint a 15. féléves jelentés
erre a kérdéskörre koncentrált.

Végül szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak kiváló munkájukért: dr. Juhász László
főtanácsadó, titkárságvezető úrnak, Szalóki Katalin állandó irodánk vezetőjének Brüsszelből,
valamint Dóczy Zsuzsannának, Ragány Angélának a titkárság részéről, illetve Kovács Krisztiánnak,
a Külügyi Hivatal munkatársainak és Sárdi Péternek.

A francia nyelvű kiadvány az Európai ügyek bizottságáról 2011 májusában jelent meg. Ez
egy új kiadvány, mindenkinek ajánlom a figyelmébe, új képekkel megtűzdelve. Szeretném
tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy az ülés előtt kiosztásra került a titkárság által készített
kiadvány, kérem, mindenki vigyen magával, forgassa haszonnal.

Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter meghallgatása

Tisztelt Bizottság! Akkor az első és egyetlen napirendi pontunkra térünk, a miniszter úrnak a
meghallgatására a Házszabály 68. §-ának (4) bekezdése szerint.

Tisztelt Miniszter Úr! A kinevezése előtt, a 2010. május 27-ei ülésén hallgatta meg a
miniszter urat a bizottságunk. Ebből kifolyólag kerül sor a miniszter úr mai meghallgatására, amely
során a hatáskörébe tartozó elnökségi eredményekről, illetve az európai uniós pályázatok hazai
tapasztalatairól is szeretnénk tájékoztatást kapni. Nos, tisztelt miniszter úr, a bizottságunkban az a
szokás, hogy a miniszter egy expozét tart, olyan hosszan, ahogyan készült vagy ahogy gondolja a
miniszter úr, és utána pedig a kérdésekre lesz lehetőség. A kérdéseket összegyűjtjük, és utána
visszaadom a szót a miniszter úrnak, illetve az államtitkár úrnak.

Szeretném felhívni a bizottság tagjainak a figyelmét arra, hogy bizottságunk az Európai
ügyek bizottsága, tehát elsősorban a mi kompetenciánk az európai integráció, az Európai Unió.
Ahogyan megkaptuk az előre megbeszélt anyagot, én arra kértem a miniszter urat, hogy elsősorban
a 2011 első félévi magyar elnökség során elért, a tárcáját illető eredményekről adjon számot első
kézből, hiszen ez bizottságunk kompetenciája, és kérem bizottságunk tagjait, hogy elsősorban
ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket és hangozzanak el a mondandók.

Tisztelt Miniszter Úr! Megadom a szót, tessék parancsolni!

DR. FELLEGI TAMÁS nemzeti fejlesztési miniszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot
kívánok, hölgyeim és uraim! Tisztelt Képviselők! Valóban egy évvel ezelőtt jártam itt önöknél,
akkor a kormányalakítással kapcsolatos miniszterjelölti meghallgatásom volt, és akkor is teljesen
világos volt, hogy az első évnek a domináns kérdése az európai uniós elnökségünk, az arra való
felkészülés, illetve ennek a menedzselése lesz a fő tevékenységünk ebben az összefüggésben. Ez
valóban így is történt.

Gyakorlatilag arról tudok beszámolni önöknek, hogy tavaly késő augusztustól kezdve
egészen sűrű munkarendben készültünk az európai uniós elnökségre, amelyet január 1-jével vettünk
át. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium négy formális és két informális formációt felügyelt,
elnökölt. A négy formális a közlekedés, az infokommunikáció, az energia és a klíma, a két
informális tanácsi formáció közül az egyik a kohéziós politika, a másik pedig a területfejlesztési
terület vagy politika. A kettőt össze szoktuk vonni, egy kalap alatt szoktuk említeni, ugyanakkor ez
két külön területhez tartozó, két külön feladatot jelentő dolog. Én személyesen ebből a hat területből
négyet vittem, egyrészt elnököltem két formális formációt, tanácsi formációt, a klímát és az
energiát, és elnököltem a két informálist, a kohéziós politikát és a területfejlesztési politikát. Nyitrai
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Zsolt államtitkár úr elnökölte az infokommunikációs, és Völner Pál államtitkár úr pedig a
közlekedési területet. Egész egyszerűen ez a hat együtt, egy emberre lehetetlen feladat - főleg
időbeosztásban - elé állított volna engem, minket és a minisztériumot.

Azt gondolom, hogy az elnökségünknek lassan vége, még bő 2 hét van hátra formálisan az
elnökségi feladatainkból, és át fogjuk adni a lengyeleknek a stafétabotot. Ez sok szempontból
korszakos helyzet az Európai Unió történetében, hiszen szokták azt mondani, hogy Közép-Európa
éve 2011, hiszen két közép-európai ország adja egymásnak a stafétabotot. Igaz, hogy mi befejezünk
egy triót, a spanyol-belga-magyar triónak az utolsó tagja vagyunk, a lengyelek pedig kezdik a
lengyel-dán-ciprusi triót, és így kicsit el vagyunk választva egymástól, de mégiscsak a
folyamatosság jegyében adjuk át a stafétabotot a lengyel kollégáinknak.

Tehát a tavalyi év ősze és a kora tél gyakorlatilag a felkészüléssel telt el. Ez gyakorlatilag
két feladatot jelentett. Az egyik, hogy fel kellett venni a fonalat azokban a konkrét kérdésekben,
amelyekkel a magyar elnökségi program alatt szembe kell néznünk, másrészt pedig rengeteg
bilaterális találkozót kellett folytatni, elsősorban a nagyobb tagországokkal, de nemcsak azokkal.
Végig kellett járni minden témában a többi 26 tagállam miniszterét és megtárgyalni velük,
elmondani, hogy nekünk mi a prioritásunk, hogy fog kinézni a magyar munkaprogram. Cserébe
meg kellett hallgatni, és be kellett építeni a mi folyamatainkba, operatív teendőinkbe mindazokat a
szempontokat, amelyeket ezek az országok jeleztek.

Azért is fontos dolog volt előre lefutni ezeket a kétoldalú köröket, mert rengeteg
problémával kellett szembenéznünk az elnökség alatt, és valójában az elnökség alatt az egyik
legfontosabb feladatunk az volt, hogy a politikailag nyitott, vitás kérdésekben megpróbáljunk
konszenzust kialakítani. Ehhez viszont mélységében is ismernünk kellett a tagállamok véleményét,
nemcsak a szakmai helyzetet, a szakmai kérdéseket kellett felmérnünk, hanem pontosan fel kellett
tudnunk mérni azokat a politikai motivációkat, érdekeket, amelyeket az egyes tagállamok egyes
szakmai álláspontok mögött megjelenítettek. Ez nagyon jól kifizetődött az én területeim közül
különösképpen az energia területén, ahol számos válsághelyzettel néztünk szembe, erről majd fogok
egy kicsit később beszélni. És nagyon hasznosnak bizonyult utólag is a kohéziós politika
vonatkozásában ezeknek a tájékozódási és egyeztetési köröknek a megfutása az elnökségre való
felkészülés során.

Átalakult a munkánk január 1-jével, hiszen ettől kezdve mindenekelőtt a munka szervezése,
a tanácsi formáció működtetése és a konkrét ügyek vitele volt a feladatunk. Ezeknek a
mérföldköveit mind a hat formáció területén a formális és informális tanácsülések, illetve a
miniszteri tanácsüléseket megelőző magas szintű munkacsoportok, szakértői találkozók merítették
ki.

Azt gondolom, hogy ebben a magyar közigazgatási és diplomáciai apparátus rendkívül jó
munkát végzett. Ezt a fórumot is hadd használjam ki arra, hogy külön megköszönjem az ő
munkájukat, és elmondjam, hogy az Európai Unióban közmegelégedésre töltötték be ezt a feladatot
a köztisztviselőink, diplomatáink. Az ő munkájuk nélkül nem lehetne sikeres a magyar elnökség.

Azt gondolom, és ez már az egyik mondanivalója is az expozémnak, hogy a magyar
elnökség sikeresnek tekinthető. Sikeresnek tekinthető, mert a kritikus, válság- vagy nem válság-, de
nyitott kérdéseket, azt gondolom, hogy minden területen, nemcsak a Fejlesztési Minisztérium
területén jól kezeltük, és sikerült a legtöbb kérdésben kompromisszumközeli vagy konszenzusközeli
helyzetet előállítani a 27 tagállam vonatkozásában.

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon komoly diplomáciai, szakmai egyeztetési
feladat volt minden szinten, hogy a kulcskérdésekben 27 tagállam véleményét folyamatosan
majdhogynem egy szintre, vagy egymáshoz nagyon közel kellett hoznunk, és ez nagyon komoly
diplomáciai erőfeszítéseket igényelt a kollégáinktól. És ahol kellett, ott nyilván politikai szinten,
miniszteri vagy államtitkári szinten történtek meg az egyeztetések.

Fontosnak tartom, még mielőtt az egyes területekre rátérnék, kiemelni azt is, hogy mikor
felkészültünk az elnökségre, és külföldi vendégeink voltak, akik a kormány azon tagjaival
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találkoztak, akik a későbbiekben elnökségi feladatot láttak el, akkor azt a tanácsot adták nekünk,
hogy a „g” betűs szavaktól óvakodjunk. Az ország, amelyik a felkészítő tanácsot adta, Ausztria volt,
és nekik a „g” betűs szó Gáza és gáz. Az ukrán-orosz gázválság az ő elnökségük alatt volt, és a
gázai válság is az ő elnökségük alatt volt, ami gyakorlatilag kizökkentette a normál menetből az
elnökségi feladatot ellátó ország tevékenységét.

A mi időszakunkra is esett jó pár válság, az észak-afrikai országok politikai instabilitása,
néhol polgárháborúja mindenképpen itt említendő, ami nemcsak politikai-katonai kérdéseket vet fel,
hanem gazdasági, és azon belül energiapolitikai, energiapiaci kérdéseket is jelentősen érintett.
Nagyon lényeges válságot jelentett a mi területünkön a fukushimai tragédia, a Japánban
bekövetkezett földrengés, cunami következtében a fukushimai atomerőműben történt baleset, amely
jelentős mértékben megterhelte az elnökségünket.

És az a folyamatos pénzügyi-gazdasági válság, amivel az eurózóna, az európai országok
évek óta küzdenek, jelentős mértékben rányomta a bélyegét a kohéziós politika kérdéskörére. A
kohéziós politika egyik jelentősége abban áll, hogy az Európai Unió költségvetésének 35-36
százalékát adják a kohéziós alapok. Tehát az egyik legnagyobb tétel, amely forrást az Európai Unió
szakmai és politikai alapon elkölt, az a kohéziós alapok felhasználása. A 2013 utáni időszak
kérdéseiről van szó most már valójában. Természetesen állandó téma volt, és kell is, hogy legyen,
hogy a ciklus hátralévő részében 2013-ig milyen feladatok vannak, illetve az elszámolás technikája,
politikai, szakmai minősége milyen legyen mind a 27 tagország esetében.

De a valódi kérdés ma már nem ennek a ciklusnak a lezárása, hanem az új ciklus
megnyitása, ami összefügg a gazdasági kormányzás új szabályozásával, ami nem a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozik. Összefügg, nagyon szorosan, az új pénzügyi
perspektíva kérdésével, tehát hogy a következő 7 évre milyen költségvetése lesz az Európai
Uniónak, és ennek a költségvetésnek a keretein belül milyen helyet tud megőrizni magának a
kohéziós politika. Ezek abszolút kiemelt szempontjai a tervezésnek és a politikai egyeztetéseknek.

Mi azzal a határozott céllal vágtunk neki az elnökségnek, ezt többször ki is nyilvánítottuk
itthon is, külföldön is, a tanácsüléseken is, hogy a magyar elnökség egyik fő prioritása ezen a
területen, hogy a kohéziós politika súlyát meg tudjuk őrizni. Úgy ítéltük meg, azzal, hogy 2010-ben
az Unió útjára indította az Európa 2020 stratégiát, amely 3 pontban összegezte az Unió közös, 27
tagországi prioritásait, gazdasági növekedést, munkahelyteremtést és versenyképesség-növelést,
mind a három egyformán fontos - a versenyképességet talán ernyőszerűen ráborítva az Unióra és a
többi prioritásra -, ebben a kohéziós politikának kiemelt szerepe van. Kiemelt szerepe van azért is,
mert két szempontot kellett eddig is, és a jövőben is folyamatosan kell érvényesíteni. Az egyik a
szolidaritás elv, ami a hagyományos megjelenítése a kohéziós politikának, és az eredeti célkitűzések
továbbvitelét jelenti. Tehát a felzárkóztatás problematikája, hogy Európában legyen zártabb az olló
a fejlettebb és a fejletlenebb régiók között, ugyanakkor ezzel párhuzamosan az eddigieknél
lényegesen nagyobb hangsúlyt kell kapnia a versenyképességi szempontoknak, ami sok tekintetben
mind a területek között érvényes - a területet szakmai területre, politikai területre értem,
szakmapolitikára értem, valamint területre mint földrajzi területre, régióra, országra, nagyvárosokra,
fővárosokra, kisebb régiók osztottságára értem -, és ezt egyszerre kell tudnunk érvényesíteni.
Egyszerre kell tudnunk érvényesíteni, hiszen nyilvánvaló, hogy Európa jövője mindenekelőtt a
versenyképességi fejlődésétől függ.

Harmadik elemként belépett egy új, erőteljes szempont - vagy annyiban új, hogy
erőteljesebben jelenik meg a színen -, ez a szektorális politikáknak a felfutása és követelése, hogy a
kohéziós politika, a kohéziós alapok terhére jelentősebben tudjanak részesedni. Ez elsősorban két
szektort jelent, a közlekedést és az energiát, illetve ezeket keresztben, horizontálisan átkötve a
klímapolitikát is ide lehet sorolni. Tehát ezek alapjában kérdőjelezték meg több ponton az eddigi
politikai konszenzust és szempontrendszert. Itt még belépett az a fajta konfliktus, több ponton
jelentős nézetkülönbség, ami a nettó befizetők és a legnagyobb részesei, haszonélvezői között
alakult ki, a kohéziós alapok legnagyobb haszonélvezői között alakult ki. Ezt tovább színezte az a
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kérdés, hogy akkor, amikor folyamatosan arról beszélünk, hogy az Uniónak összességében és egyes
régióinak hogyan kell versenyképesnek maradnia a feltörekvő gazdaságokkal, az amerikai
gazdasággal, mindazzal a kihívással szemben, amivel összességében a gazdaságainknak meg kell
birkózni a válság adta körülmények között, ez jelentősen átformálta a tavaly őszi elnökségre való
felkészüléshez képest a politikai klímát és mindazokat a döntési pontokat, amelyekről korábban
gondolkodtunk.

Ehhez képest azt tudom a bizottság tagjai számára elmondani, hogy rögtön az első lényeges
prioritást el tudtuk érni, az egyik lényeges célkitűzést teljesíteni tudtuk, mégpedig azt, hogy a
korábbi politikai szintről magasabb szintre sikerült emelni a kohéziós és területfejlesztési
politikának az Unión belüli vizibilitását, láthatóságát. Ennek volt jele az, hogy a február végi
Általános Ügyek Tanácsára tudott kerülni, ami egy jelentős mérföldkőnek tekinthető, soha
korábban ilyen nem volt. Ez azt is jelenti, hogy ezek az érdekek elsősorban a közép-kelet-európai
tagállamoknak, vagy inkább úgy mondom, hogy a legutoljára csatlakozott tagállamoknak sokkal
erőteljesebben megjelenő érdekei abban, hogy a kohéziós politika az uniós politikán belül minimum
megtartsa a mostani relatív politikai pozícióját, és lehetőleg a költségvetési vitában ne legyen
vesztese, és lehetőleg ne strukturálódjon át a fejlesztési forráshalmaz szektorális politikák
kielégítésére. Ennek a lépésnek nagyon komoly súlya, jelentősége lehet, és nagyon bízunk benne,
hogy ez így is lesz.

Fontos eredménynek gondolom még a területi Agenda 2020 elfogadását. Sikerült
konszenzusra jutni 27 tagállammal, és ezt az utolsó miniszteri tanácsülésen sikerült is elfogadtatni,
Gödöllőn egyébként, egy informális területfejlesztési miniszteri tanácsülésen, amely gyakorlatilag
új politikai értelmezési keretet biztosít a 2014-2020 közötti ciklusnak az alaptervezésére, és nagyon
szorosan, szervesen összeköti egymással a kohéziós logikát és a területfejlesztési logikát. Ez a két
dolog volt a konkrét fő célkitűzés, ami megfogható eredményeket jelenthet az elnökségünknek. Volt
még egy harmadik, ami kevésbé megfogható, mert világos volt, hogy a magyar elnökség ideje alatt
nem lehet befejezni: tavaly késő ősszel, kora télen, novemberben került kibocsátásra az ötödik
kohéziós jelentés, amely egyrészt foglalkozik ennek a ciklusnak a lezárási irányaival és az utolsó
hátralévő időszaknak a teendőivel, valamint megszabja, megadja azokat az alap politikai irányokat,
amelyek kulcskérdéseknek tekinthetők a következő kohéziós tervezési időszak
jogszabálycsomagjaihoz is.

Itt hadd emeljem ki nagyon röviden - ha lesz kérdés, akkor szívesen megyek bele a
részletekbe, de nem akarom az időt húzni ezzel -, hadd említsek meg egy kérdést, amely
végigvonult az elnökségünk alatt az összes politikai beszélgetésben, vitában, ez a kondicionalitás
kérdése, hogy kell-e, szabad-e, hogyan kell, milyen módon kell újraszabni a feltételrendszert,
milyen feltételeket akarunk, kötelező vagy nem kötelező, legyen-e olyan rendszer, amiben
szankcionálható kondíciókat ír elő az Unió a tagállamok számára, ha igen, akkor ezek milyen
természetűek legyenek, milyen új indikátorrendszert kell kialakítanunk ahhoz, hogy a különböző
régiók jogosultságait össze tudjuk vetni egymással és újfajta tervezési irányokat tudjunk szabni. Ez
azért fontos kérdés, önmagában is fontos természetesen, hiszen mindannyian tisztában vagyunk
azzal, hogy bármilyen jól működtek a kohéziós rendszerek Európában összességében, mindig lehet
jobbá tenni és kell is jobbat kialakítani, hatékonyabbat, megbízhatóbbat, olyat, amiben a pazarlás, a
korrupció, a rossz fejlesztési irányok finanszírozása hátrébb szorul, még inkább visszaszorul. Ez
egy természetes igény.

Emellett természetesen amit az elején mondtam a kohéziós politika kapcsán, az fölerősíti
ezeket a kondicionalitási vitákat, mégpedig az, hogy meg tudjuk-e őrizni, meg tudjuk-e tartani a
kohéziós politika súlyát az EU-s pénzügyi és politikai rendszeren belül vagy sem. Mi azt vallottuk,
és ezt az elnökség minden alkalommal minden fórumon képviselte, hogy a kohéziós politikát azért
is ebben a formában kell megtartani, mert az egyetlen integrált fejlesztési politikai eszköze az
Uniónak, minden más az valamilyen módon parciális. Ez az egyetlen integrált eszköz. Azzal, hogy
a területi Agenda 2020-szal sikerült összehozni és ebben konszenzust kialakítani a 27 tagállam
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között, ez jelentős mértékben fölerősítette ezt az integrált politikai eszközjelleget, aminek - azt
gondolom, hogy ezt nem szabad elhallgatni - az egyik legjelentősebb haszonélvezője Magyarország
volt az elmúlt időszakban, és nagyon fontosnak tartanánk, hogy a régió és ezen belül hazánk
szerepe, súlya ebben a kérdésben meg is maradjon.

A következő terület, amire szeretnék röviden rátérni, az az energia- és klímapolitika. Itt
rögtön egy történeti lépéssel kezdődött az elnökségünk. Február 3-án és 4-én két fontos esemény
történt: 3-án Barroso elnök vezetésével, személyes irányításával és az észak-déli, akkor kialakított
energiafolyosó miniszterelnökeinek, illetve köztársasági elnökeinek a bevonásával, személyes
részvételével megalakult az észak-déli energiafolyosó kialakítását szolgáló legmagasabb szintű

tanácskozás, ami döntött rögtön arról is, hogy egy magas szintű munkacsoportot hoz létre, amiben
hazánkat egyébként Kovács helyettes államtitkár úr képviseli ma is. Ennek az a feladata, hogy az
eddigi hagyományos kelet-nyugati irányú energiaáramlásokkal szemben vagy mellett kialakítson
egy észak-déli nagyon erős folyosót a Balti-tengertől az Adriai-tengerig az akkor még nem tag, de
hamarosan taggá váló és az energiarendszerbe mindenképpen betagozódó Horvátország
bevonásával, plusz kiegészítve Románia és Bulgária jelenlétével, egy olyan erős fizikai, gazdasági
energiapiaci blokkot hozzon létre, amely képes a régió kis országainak az együtt fellépését
megerősíteni, másrészt az Európai Unió által politikailag elismerten, következésképpen a jövőben
pénzügyileg is elismerten jelentős infrastruktúrafejlesztéseket végrehajtani.

Másnap, február 4-én volt a még történetibb esemény, hogy az Európai Tanács ülésén egy
tematikus tanácsülésre került sor, és először az Unió történetében az energia volt a témája ennek a
miniszterelnöki, államfői csúcsértekezletnek. Itt, ezen a fórumon két rendkívül lényeges döntés
született. Őszintén mondom, ha a magyar elnökség végén született volna ez a két döntés, már akkor
is azt mondanám, hogy óriási sikert ért el az elnökség, de ez megadta az alaphangot az
elnökségünknek, és azzal a jóérzéssel adta meg, hogy december eleje óta a belgákkal, a kimenő

elnökséggel közösen dolgoztunk, tehát már akkor részt vettünk ennek az előkészítésében a belga
kimenő miniszterrel. Velem, mint bejövő elnökkel, közösen írtunk levelet, közösen készítettünk elő
anyagokat a február 4-ei Európai Tanács-ülésre. És január folyamán több intenzív egyeztetést
folytattunk ebben az ügyben, hogy a döntések meg tudjanak születni. Tehát két rendkívül fontos,
történelmi horderejű döntés született: az egyik, hogy 2014-re az állam- és kormányfők egységes
európai energetikai piac kialakítását célozták meg; a másik, hogy döntést hoztak arról, hogy 2015-re
fel kell számolni a szigetszerű képződményeket az európai energiaellátásban.

Mind a két döntés rendkívül fontos döntés, mert a kettő köré lehet építeni a nagy
infrastrukturális fejlesztéseket. Szeretném jelezni, hogy az Európai Bizottság ezzel kapcsolatos
anyaga, ami az „európai infrastruktúra 2020-ig és tovább” című anyag, alapjában egy trillió euró,
2020-ig elköltendő, felhasználandó energia-infrastruktúra-fejlesztési forrástömegről beszél. Hogy
ebből ténylegesen mennyi lesz, az nyilvánvaló, hogy a pénzügyi tárgyalások, a kohéziós politikai
tárgyalások eredménye lesz. Ez azt mutatja, hogy az Európai Unió Bizottsága alapos, több éves
munkával felmérte, hogy milyen fejlesztésekre, benne az észak-déli folyosó fejlesztéseire is
természetesen, lesz szüksége az Uniónak ahhoz, hogy az évtized végére egy valódi, egységes
piacot, és valódi, szigetmentes helyzetet hozzon létre. Ehhez ilyen nagyságrendű befektetésre,
beruházásra lenne szükség.

Nyilvánvaló, hogy minél közelebb kerülünk ehhez a célhoz, ehhez a felhasználható
forrásmennyiséghez, annál közelebb kerülünk az egységes piachoz, illetve a szigetmentes
Európához. Ezeknek az is a jelentősége, hogy ha mind a két döntést meg akarjuk valósítani a
gyakorlatban, akkor ez számos feladatot fog jelenteni mind a 27 tagállamnak. Csak néhányat hadd
említsek, ami mutatja ennek a horderejét! Az összes engedélyezési rendszert felül kell vizsgálni.
Nincs egységes piac mindaddig, amíg 27 tagállam 27-féleképpen, 27-féle időzítésben, 27-féle
követelményrendszerben rendezi az építési engedélyeket, a fejlesztéseket, a hatósági munkát.
Nyilvánvaló, hogy jelentős mértékű munkát fog igényelni az Európai Unió külső kapcsolatainak
legalább az energia területén való átrendezésében.
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Ma rendkívüli különbségeket mutat a kontinensünk ebből a szempontból is, hiszen például
Közép-Kelet-Európában hihetetlen méretű, mértékű az orosz forrásoktól és az orosz-ukrán
infrastruktúrától való függés, míg például Portugáliában ez zéró. A mediterrán régió jelentős
mértékben kapcsolódik az észak-afrikai beszerzési forrásokhoz és infrastruktúrához, aminek az
összes politikai instabilitás problémája megjelenik így az Európai Unióban, míg észak-északnyugat
pedig elsősorban a norvég, brit, holland forrásokra tud támaszkodni. Egészen más a helyzet annak
függvényében, hogy milyen mértékben liberalizált, privatizált egy adott ország piaca, és milyen
mértékben nem. Ebben is óriási a szórás az Unión belül. Tehát ha ezeket a szempontokat,
dimenziókat mind végiggondolják, akkor teljesen világos, hogy egy ilyen döntés egy gigászi
feladatot fog jelenteni az Unió számára a megvalósítás szintjén.

Nagyon lényeges eredménynek tartjuk, hogy az infrastruktúra-prioritásokban tanácsi
következtetéseket tudtunk elfogadtatni. Ez megint azt jelenti, hogy dacára mindennek a
különbözőségnek és sokszínűségnek, amit röviden említettem, sikerült olyan kompromisszumot
kialakítani, aminek eredményeképpen a 27 tagállam el tudta fogadni egységes igennel a
következtetéseket.

Rendkívül jelentős eredménynek tartjuk, és őszintén szólva, noha célkitűzés volt, nem
bíztunk benne, hogy sikerülni fog elérni, a piacok átláthatóságának és integritásának biztosításáról
szóló jogszabálytervezet elfogadtatását. Jelen pillanatban úgy áll a dolog, hogy a Tanács elfogadta,
a Bizottság elfogadta. A héten indul, talán 16-án, csütörtökön lesz az első tárgyalás az Európai
Parlamenttel ebben a kérdésben. Amennyiben sikerül az elnökségünk hátralévő időszaka alatt a
Parlamenttel egyezségre jutni, akkor még a magyar elnökség alatt elfogadásra tud kerülni teljes
mértében, az angol rövidítés alapján „REMIT”-nek nevezett jogszabály-csomag, amely kulcskérdés
abból a szempontból, hogy a piaci csalás, a visszaélések visszaszorítása érdekében egységes
szabályozás tudjon az Unióban megvalósulni.

Nagyon bízunk benne, hogy ez talán sikerül az elnökségünk alatt. Az biztos, hogy a Tanács
a maga részéről lezárta, első olvasatban a június 10-ei Energia Tanács-ülésen a kérdést.

És végül, ugyancsak ezen a tanácsülésen sikerült energiahatékonysági cselekvési tervet
elfogadtatni, ami szoros összefüggésben van természetesen a klímapolitikával is, amely kijelöli
azokat az irányokat, amelyek 2020-ig meghatározzák az energiatakarékosság-hatékonysági
lépéseket az Unión belül, beleértve azokat a kérdéseket, amelyeket mi házon belül saját magunk
hazai politikaként kezeltünk eddig is, például a középületek felújítását, szigetelését mint az
energiahatékonyság egyik kiemelt területét.

Itt fontosnak tartom megjegyezni, és ebből a szempontból a magyar kormányzati struktúra
jól jött, hogy így alakult, így alakítottuk, hogy az energiahatékonysággal kapcsolatos elképzeléseket
az Unió egy csomagban, március elején adta ki, mégpedig úgy, hogy az energia, a klíma és a
közlekedési Fehér könyvet egy időben adták ki, hiszen ez a három terület az, ami leginkább
befolyásolni tudja az Unió energiahatékonysági politikáját és ennek az eredményét. Ezért ez megint
csak egy fontos lépés volt, hogy sikerült egységes kezelési keretet biztosítani uniós szinten, a mi
elnökségünk alatt ennek a kérdésnek.

Végül, de nem utolsósorban egy pontot hadd említsek még meg az energiaterületről! Ez is
egy olyan, hogyha lesz kérdésük, szívesen válaszolok részletekre is, ez a stresszteszt, az
atomerőművek stressztesztjének a kérdése. Tudják, hogy a fukushimai tragédia bekövetkeztét
követően 4 nappal összehívtuk a rendkívüli miniszteri tanácsülést Brüsszelbe, és ezen megvitattuk a
kialakult helyzetet, a teendőket. Ezen az ülésen fogadtuk el azt a döntést, hogy az uniós Bizottságot,
illetve az unión kívüli nemzetközi szervezeteket megbíztuk, illetőleg felkértük arra, hogy
dolgozzanak ki eljárásrendet és tartalmi szempontrendszert arra, hogy egész Európában minden
létező atomerőművet milyen tesztelésnek kell alávetni, és egyúttal az elnökség. Illetve az Európai
Bizottság is megbízást kapott arra a Tanácstól, hogy kezdjen kétoldalú egyeztetéseket Unión kívüli
partnerországokkal arról, hogyan lehet nem uniós országokat is bevonni ebbe a stresszteszt-körbe.
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Hiszen teljesen nyilvánvaló, hogy a radioaktivitás nem ismer határokat, ez Csernobilnál is kiderült,
a japán helyzetnél is teljesen egyértelmű.

Azt kell mondjam, küzdelmes munkával, komoly erőfeszítéssel, de sikerült elérni egy olyan
kompromisszumot, amely minden olyan feltételt teljesít, amire szükségünk volt. Kettőt hadd
emeljek ki, egy: semmilyen kompromisszumot nem engedtünk a legmagasabb szintű biztonsági
elvárásokkal kapcsolatban; kettő: alkalmas arra, hogy külső, nem európai uniós államok is a
részesei legyenek ennek a kérdésnek. Ezzel összefüggésben a múlt héten volt Párizsban egy
konferencia, amit az OECD-székházában a francia kormány kezdeményezésére hívtak össze, és
több mint 30 tagállam vett részt, ezen mi is jelen voltunk, én magam képviseltem Magyarországot.
Itt gyakorlatilag nagyon komoly felajánlkozások történtek orosz, ausztrál, amerikai és más
országoktól, amelyek nemcsak hogy Unión kívüliek, hanem a kontinensen kívüliek is, hogy ők
szívesen részt vesznek ebben a folyamatban, mert mindannyiunk érdeke, hogy ez rendben
lezajlódjon és minden rendben legyen. Hadd tegyem hozzá azt is, hogy Magyarországon elindult
már a stresszteszt, remélhetőleg októberig be is tudjuk fejezni, és képesek leszünk arra, a Bizottság
arra vállalt kötelezettséget az állam- és kormányfők irányába, hogy a decemberi Európai Tanács-
ülésre egy előzetes összefoglaló jelentést készít a stresszteszt helyzetről Európában, és bízunk
benne, hogy a magyar eredmények már szerepelni fognak ebben az előzetes jelentésben.

Hadd említsek röviden a közlekedés területéről egy-két pontot, és utána szívesen átadom a
szót önöknek kérdésekre. Az egyik legfontosabb politikai munkát sikerült elvégezni az elnökségünk
ideje alatt, ez az összeurópai közlekedési hálózat politikai felülvizsgálatáról szóló dokumentumnak
az elfogadása. Örököltünk a belga elnökségtől, sőt, a spanyol-belga elnökségtől egy nagyon fogós,
húzós problémát, amit a magyar elnökség alatt sikerült elfogadtatni, olyannyira, hogy az Európai
Parlament június 7-ei plenáris ülésén a megállapodást már meg is szavazta, ez az Eurovignette-nek
a kérdésköre, amely nagyon hosszú ideig húzódott. Igazán komoly dicséret illeti a magyar
elnökséget azért a politikai erőfeszítésért, amellyel sikerült elérni azt, hogy nemcsak hogy a
tagállamok meg tudtak állapodni, hanem azt is, hogy a tagállami megállapodást sikerült a
Parlamenttel elfogadtatni, és a Parlament meg is szavazta.

Fontos lépésnek tartom azt is, hogy a magyar elnökség aktívan részt vett az Európai Unió és
Kína közötti műholdas vitának a tárgyalásában, rendezési kérdésében. Az európai uniós elnökséget
Kovács helyettes államtitkár úr képviselte ezen a tárgyaláson. Ez egy nagyon nehéz kérdés, amihez
az európai műholdas program, a Galileo műholdhoz kapcsolódik, gyakorlatilag ez a konfliktus
blokkolja ennek a programnak az előrehaladását, és az Európai Unió nagyon komoly erőfeszítéseket
tett annak érdekében, hogy a kínaiakkal rendezni tudja ezt a kérdést, és ebben jelentős előrehaladást
tudtunk elérni. Szeretném itt is még egyszer kiemelni, hogy a közlekedési területet sikerült bevonni
az energiahatékonyság és a klímapolitika megvalósításának az érdekkörébe azzal, hogy az ezzel
kapcsolatos Fehér könyvet ezzel egy időben bocsátotta ki az Unió, és együtt, integráltan kezeli és
tárgyalja.

Számos megállapodást sikerült még elérni - de ezzel nem húznám az időt -, elsősorban a
tengeri közlekedéssel kapcsolatban. Itt a magyar elnökségnek mint elnökségnek volt szerepe,
kevéssé mint nemzeti problémának a képviselete vagy megjelenítése.

Azt gondolom, hogy bármilyen infokommunikációval vagy klímapolitikával kapcsolatos
kérdésre is szívesen válaszolok. Inkább átadom a szót önöknek. Köszönöm szépen, hogy
meghallgattak és a türelmüket is köszönöm.

Kérdések, vélemények

ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Először is engedje meg, hogy megköszönjem
bizottságunk nevében azt a munkát, amit ön és munkatársai végeztek, nagymértékben hozzájárulván
a sikeres magyar európai uniós elnökségünkhöz.

Közben engedjék meg, hogy köszöntsem bizottságunk nevében Pelczné Gáll Ildikó
képviselő asszonyt az Európai Parlamentből, aki bizottságunknak sok éven keresztül tagja volt.
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Köszöntjük képviselő asszonyt, önnek joga van kérdéseket föltenni, ugyanúgy, mint korábban.
(Pelczné Gáll Ildikó: Köszönöm.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor a kérdések ideje érkezett el. Kérdezem, kinek van kérdése.
Akinek van, kérem, jelentkezzen! (Jelzésre:) Elsőbben Firtl Mátyás alelnök úr, utána Balczó
képviselő úr, Mengyi Roland, Lipők Sándor és Braun Márton képviselő úr. Nos, elsőként megadom
a szót az alelnök úrnak.

FIRTL MÁTYÁS (KDNP), a bizottság alelnöke: Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! A magam
nevében is megköszönöm azt a részletes tájékoztatást, ami valóban rámutat arra, hogy az
elnökségünkben milyen sikeres munkát végzünk, mert azt látjuk, hogy erről sokan nem szeretnek
tudomást venni, legalább ebben a körben is most valóban, az ön területére vonatkozóan is csak arról
tudunk beszámolni, hogy sikeres. Mint ahogy az elnök úr említette a miniszterelnök úrnak a
beszámolóját, ott is csak azt tudtunk mondani, nem dicsekve, hiszen úgy kezdte, tehát nem akarjuk
saját magunkat dicsérni, de minden egyes területen gyakorlatilag amit bevállaltunk, sikeresen
tudjuk végigvinni.

Én egy kérdést, illetve két kérdést szeretnék feltenni, mind a kettő az energiával kapcsolatos.
Az elmúlt ciklusban létezett egy ilyen, hogy Nabucco-bizottság, és a Nabucco-projekttel
kapcsolatosan június 8-án egy támogatási szerződés aláírásra került, és felmerült esetleges
projektbővítés. Az után érdeklődnék, hogy ez milyen hatással lenne és milyen lehetőségei vannak
ennek a projektbővítésnek, milyen költségekkel járna.

És egy másik, hiszen említette az energia kérdéskörben a házaknak a szigetelését, ebből
fakad az a kérdésem, egy másik kérdés, hogy a megújuló energiaforrások terén hogyan tudunk mi
eleget tenni az uniós kötelezettségeinknek, van-e ebben előremozdulás vagy látunk-e ebben egy
elmozdulást az elkövetkező időben.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Balczó Zoltán képviselő úr.

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Miniszter Úr! Négy
kérdést szeretnék föltenni - de megnyugtatom az elnök urat, igyekszem rövid lenni. A
klímapolitikára és az energetikára vonatkoznak, amiket a miniszter úr elnökölt.

Az első kérdésem az, hogy az európai országok, EU-országok egyetértenek-e abban, hogy az
USÁ-t és Kínát mint legfőbb szennyezőket valamilyen módon jogi kötelezettségvállalásra kellene
rábírni. Egyáltalán ennek a megkísérlésére van-e szándék?

A második, hogy hogyan állunk az uniós vállalással. Én a Parlamentet ismerem jobban, ahol
szélsőséges vélemények vannak, kezdve onnan, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának
semmi köze nincsen a - hogy úgy mondjam - környezettudatos, de gazdaságpolitikát is képviselő

többségen túl a méregzöldekig, akik elmennek addig, hogy talán 2020-ra 40 százalékos kibocsátást
kéne az Uniónak vállalni, holott 12,5 százalékig vesz részt az Európai Unió a globális
kibocsátásban. Tehát önmagában a mi ilyen mértékű többletvállalásunk a gazdaságot lehet, hogy
erősen bénítja, de eredményhez nem vezet. Ebben az Európai Tanács az egy egységesebb
állásponton van-e?

A harmadik kérdés szintén a klímára vonatkozik, hogy a kiotói szerződés, protokoll alapján
Magyarországnak jelentős kvótakereskedelemi mennyisége van, de fölmerült, hogy a kiotói
szerződés utáni időszakra ez nem vihető át. Ebben volt egy vita. Sikerült-e eredményt elérni?
Mondjuk így, több más volt szocialista országot érint ez, tehát ehhez komoly anyagi érdekünk
fűződne. Itt sikerült-e eredményt elérni?

Ezzel összefüggésben az atomenergia mint tiszta energia, itt az a kérdés, hogy a fukushimai
katasztrófa, amit - csak egy mondat - igazából nem földrengés okozott közvetlenül, négy erőművet
érintett a földrengés, és csak ott volt katasztrófa, ahol cunami is volt, és mondjuk a Dunán
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szerencsére cunami nem jön. Tehát azonkívül, hogy indokolt módon egy stressztesztet javasol,
hiszen az atomenergiában nemzetközi hatáskör a döntés, ami nagyon indokolt, mert nagyobb
biztonság kell, erre talán pénzt is kapunk, meg kell nyugtatni a közvéleményt. De a német
visszalépés nem befolyásolta-e uniós szinten is erőteljesen az atomenergia felhasználásával
szemben az uniós - hogy úgy mondjam - felállást, amit annak idején nem tapasztaltam?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Mengyi Roland képviselő úr.

MENGYI ROLAND (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr!
Ahogy említette, február 3-án létrejött az észak-déli energiafolyosó munkacsoport, valamint február
4-én egy csúcsértekezlet, energiatémájú csúcsértekezlet történt, ahol 2014 és 2015 kapcsán komoly
döntések születtek, valamint a Tanács február 28-ai ülésén következtetéseket fogadott el a
versenyképes, fenntartható és biztonságos energiaellátás és -felhasználás stratégiájáról. Ebből a
három találkozóból, munkacsoportból, valamint következtetésekből is az következik, hogy jelentős
infrastruktúra-fejlesztés kell, hogy következzen, amely hazánk számára igen kedvező, nemcsak a
soros elnökségben elért óriási eredmények kapcsán, hanem Magyarország energiabiztonsága,
energiaellátása kapcsán is.

Én azt szeretném megkérdezni, hogy ön szerint mikor kezdődhet el a tényleges
infrastruktúra-beruházás? Illetve milyen arányban lesz lehetőség uniós források bevonására,
különös tekintettel arra, hogy a következtetések szigorú feltételekhez kötik azokat? Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lipők Sándor képviselő úr következik.

LIPŐK SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Ön az
expozéjában említést tett az ötödik kohéziós jelentésről, illetve többször kiemelte a kohéziós
politika jelentőségét. A tanácsi következtetések legfőbb üzenete az, hogy a kohéziós politika jövőjét
tekintve az EU 2020 céljainak kell megfelelni, ehhez kell közelíteni.

Mennyire felel meg ez hazánk érdekeinek? Én ezt a kérdést szeretném ehhez feltenni.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Braun Márton képviselő úr következik.

DR. BRAUN MÁRTON (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Inkább véleményeket
mondanék, mint kérdéseket. Először is, teljesen egyetértek azzal, hogy a kohéziós alapokat kellene
erősíteni, és talán ez irányú törekvéseinknek tápot ad az, hogy a törésvonal Európában kelet-nyugati
irányból inkább dél-keleti, észak-nyugati irányba mozdul el, különösen a válság hatására, tehát a
potenciális szövetségesek köre bővül.

Az energiapolitikával kapcsolatban Balczó képviselőtársam is említette, hogy nemcsak az
ellátási csatornák bővítésére kellene törekednünk, hanem maguknak a forrásoknak a bővítésére is.
Ezért volt jó kérdés a Nabuccóval kapcsolatos is, de a különböző energiaforrások diverzifikációjáról
is beszéljünk, és beszéljünk az atomerőműről. Én szekszárdi vagyok, tehát közel lakom Pakshoz. És
az a történet, ami most Európában zajlik, hogy a németeknél vagy az olasz népszavazás során
valóban blokkolták az atomerőművek újranyitását, ez olyan szinten kedvező pozíciót hozhat
nekünk, hogy most kevesebben állnak sorba a piacon.

A döntéseket meghoztuk, de ha most döntünk, akkor szerintem olcsóbban tudunk vásárolni,
mint mondjuk 5 évvel ezelőtt, vagy akár 2 évvel ezelőtt, amikor reneszánsza volt az
atomerőműveknek, mert mindenki újra akarta nyitni őket, mindenki fejleszteni akart. Szóval
szerintem most kellene vásárolni, én úgy gondolom. Szerintem Magyarországon az atomenergia
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társadalmi elfogadottsága megvan, földrajzilag, geopolitikailag tényleg kedvező helyzetben
vagyunk. Álláspontom szerint az atomenergia az, ahol a fűtőelemekből évekre be tudunk
készletezni.

A harmadik pedig nem ide tartozik, de hadd gratuláljak az egyéb külgazdasági diplomáciai
eredményeinkhez is, amik nem feltétlenül az európai uniós ügyekhez tartoznak. Tudom, de azt
hiszem, mindenki tudja, hogy a miniszter úrnak személyesen komoly érdemei vannak ezekben.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. És végül Ékes József képviselő úré a szó.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Tisztelt Miniszter Úr! Én két dolgot
szeretnék érinteni. Egyrészt ez kissé eltér az uniós feladatoktól, de nagyon jól tudjuk, hogy a MOL-
részvények visszavásárlása mennyire pozitív hatással bír. És itt szeretnék arra rákérdezni, hogy ez
mennyire javította az orosz-magyar kapcsolatot.

A másik oldalon pedig a lengyel elnökség kifejezetten kiemelten kíván foglalkozni az orosz-
európai uniós kapcsolatok erősítésével. Ez mennyire lesz hatással a magyar-orosz kapcsolatok
javulására? Ezt mondom azért is, hiszen az elmúlt időszakban több olyan negatív támadás érte önt is
személyesen, hogy lassan már Oroszországban sem fogadják, mégis több alkalommal sikerült olyan
pozitív lépéseket elérni, amik kapcsán kimondottan ez energiafüggőség javításának irányába is
nagyon pozitív eredményeket sikerült elérni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel több kérdés nincs, visszaadom a szót a miniszter úrnak,
tessék parancsolni!

Dr. Fellegi Tamás válaszai

DR. FELLEGI TAMÁS nemzeti fejlesztési miniszter: Köszönöm szépen. Egyrészt hadd
köszönjem a rendkívül korrekt szakmai kérdéseket mindenki részéről, és próbálok csokrokat
képezni. Ha a végén úgy tűnik, hogy nem válaszoltam valamilyen kérdésre, akkor kérem,
kérdezzenek vissza, hogy miért maradt ki a dolog!

Először az energiával kezdem. Azt gondolom, hogy a Nabucco egy hosszú ideje húzódó
történet, valóban. Több szempontból is hosszú ideje húzódó történet. Az egyik, hogy 2009-ben
megszületett az államok közötti megállapodás erről, és most, a múlt héten sikerült aláírnunk a
projekttámogatási szerződést, az eltelt idő pedig nagyon intenzív tárgyalásokkal telt. Ennek
alapjában az volt az oka, anélkül, hogy szükségtelen részletekbe bonyolódnék bele, az volt a
lényege, azért tartott ennyi ideig, mert jelentős mértékben tartottuk magunkat ahhoz az
állásponthoz, hogy az Európai Unión belül minden tagország egyenlő, nincsenek a szuverenitásban
különbségek. Ennek az elvnek tükröződnie kell a szerződésekben is. Ezt az állapotot sikerült idén
tavaszra, kora nyárra elérni, és így teremtődött meg a feltétele annak, hogy alá lehetett írni a
Nabucco-megállapodást.

A Nabuccónak számos szempontból kiemelt fontossága van. Az egyik, hogy jelen
pillanatban ez a legnagyobb méretű, legjelentősebb, az EU által szankcionált, elismert, politikailag
és üzletileg is elismert projekt. Ennek az eredeti szempontja, az eredeti kiindulópontja az volt, hogy
a hagyományos, az Unió keleti függőségét oldani képes alternatíva alakuljon ki, ami nem válthatja
ki természetesen… Tehát itt szeretném jelezni, hogy ha valakinek a fejében az komolyan
megfordul, hogy az orosz energiaszállítások kiválthatók, az súlyos tévedésben van, az nem tudja,
melyik földrészről beszél.

Azt tudom mondani, hogy azonban az alternativitás, a diverzifikáció biztosítása egy fontos
szempont, és valóban az egyik kérdéshez kapcsolódóan hadd jegyezzem meg, hogy nemcsak a
beszerzési források diverzifikációja fontos, hanem a szállítási útvonalak is. Tehát az is lényeges
számunkra, hogy ugyanabból a forrásból alternatív útvonalakon is el lehessen jutni oda, tehát az
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orosz-ukrán 2009-es válság egyik legfontosabb tanulsága például ez volt.
A Nabucco tehát egy olyan kezdeményezés volt, amely mind politikailag, mind geopolitikailag,
mint gazdaságilag egy többszínű, több lábon állási lehetőséget biztosít nemcsak Közép-Kelet-
Európa, hanem az egész Unió számára, hiszen a projekt mostani, fizikai végpontja Ausztria lenne,
de valójában az az elosztási kezdőpontja Európára nézve sok szempontból, ezért az nem valódi
végpont. Minden ország, amelyik ebben részt vesz, Törökország, Bulgária, Románia, Magyarország
és Ausztria, egyszerre tranzitország és célállomás is. Tehát a mi számunkra a nagy előnye a
Nabuccónak az, hogy mindkét minőségben érintettek vagyunk. Ez azt is jelenti, hogy alternatív
beszerzési forrásunk van az egyoldalú orosz függőséggel szemben. Alternatív útvonalunk van az
ukrán útvonallal szemben, és tranzitországként jelentős bevételre is számíthatunk akkor, amikor ez
a vezeték valójában elkezd működni.

Ennek az én megítélésem szerint valójában két kulcskérdése van. Az egyik a beszerzési
források kérdése. Ebben az eredeti célkitűzés az volt, hogy az iráni, iraki források, alapjában ezen
két ország forrásainak a felhasználásával lenne feltöltve a vezeték, majd az idők folyamán ez
módosult, egyrészt Azerbajdzsán bevonásra került, másrészt pedig a Kaszpi-régió országai is
bevonásra kerülnének ebbe a körbe. Ez elsősorban Türkmenisztánt és Üzbegisztánt jelenti. (Dr.
Botka László és Mile Lajos távoznak az ülésről.)

Ez egyúttal viszont azt is jelenti, hogy további, az eredeti elképzeléshez képest jelentős
infrastruktúra-igény merül fel, ami nagyságrenddel növeli a projekt kivitelezhetőségét,
finanszírozhatósági kérdéseit. És természetesen ennek az is az oka, hogy az észak-afrikai
események egy dologra egyértelműen rávilágítottak, hogy ennek a régiónak a politikai stabilitása
igényli azt, hogy több lábon álló történet legyen minden, például a Nabucco is.

A másik kritikus kérdés az a célfelhasználás kérdése: előbb vagy utóbb a forrást biztosító
országok számára az Uniónak be kell mutatnia azt az üzleti tervet, ami alapján az valószínűsíthető,
hogy milyen mennyiségben, hova szállítanánk ezen a vezetékrendszeren keresztül anyagot. Ez a
kettő az alapvető feltétele annak, hogy egyáltalán arról beszéljünk, hogy finanszírozhatóvá válik-e a
Nabucco vagy sem. Ha nem válik finanszírozhatóvá, akkor nyilvánvaló, hogy nem fog
megvalósulni.

Itt jön be az a kérdés, hogy a lehetséges források közül, a finanszírozási források közül hova
helyeződik a fő hangsúly: közfinanszírozás, nemzeti, európai uniós, illetve piaci finanszírozás. Ez
minden ezzel foglalkozó uniós ülésen előkerül. Most a Nabucco kapcsán is előkerült, amikor az öt
ország plusz az Unió képviselőivel az aláírást követően értekezletet tartottunk, ez volt a
kulcskérdés. Jelen volt az Európai Fejlesztési Bank, az EBRD-nek a képviselői is jelen voltak, tehát
a nagy európai pénzintézeteknek a képviselői is megjelentek. Teljesen egyértelmű, hogy ez a
kulcskérdés.

Ma úgy néz ki a dolog, ez nem titkolható, hogy ha ez a Kaszpi-régió felé való kiterjesztés
megvalósul, van olyan becslés, ami 25 milliárd euróra teszi egy ilyen kiterjesztett hatáskörű

Nabuccónak a költségigényét. Az elfogadott, amire most aláírtuk a projekttámogatási szerződést, az
7,8 milliárd, tehát közel ötszörösére vagy négyszeresére mindenképpen nőne nagyságrendileg az a
forrásigény, ami egy ilyen kiterjesztett Nabuccónál megjelenhet. Azt is hozzáteszem, hogy az
eredeti elképzeléshez képest partnerországként megjelent Németország is a folyamatban, ami egy
fontos kiterjesztése a Nabuccónak, és jelentős pluszhitelességi faktort ad a dologhoz, hogy csúnyán
fogalmazzak.

Tehát ennyit szeretnék mondani a Nabuccóról. Most többet nem tudunk, tehát folynak az
egyeztetések. Az teljesen nyilvánvaló, hogy tagállami finanszírozás lehetetlen, az teljesen
nyilvánvaló, hogy azok a vállalatok, amelyek ma a Nabucco-konzorciumot alkotják az OMV-től a
MOL-on keresztül a török állami gázvállalatig, ezek nem fogják tudni, nem is akarják finanszírozni
ilyen nagyságrendben a projektet. Tehát ezt valóban piaci finanszírozással lehet megoldani. Most az
a menetrend, amiben megállapodtunk, hogy az év végéig a Nabucco-konzorciumnak egy hitelesített
üzleti tervet le kell tennie az asztalra, ebből lehet majd a finanszírozási igényeket látni, és ebből
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lehet azt látni, hogy ki milyen módon, hogyan tud részt venni ennek a finanszírozásában vagy a
megvalósításában egyáltalán.

Az atomkérdés. Itt két aspektussal hadd foglalkozzam csak, mert nyilván rengeteg dologgal
lehetne, csak az idő rövid, az egyik a stresszteszt, a másik a piaci kérdés és a német kormány
döntésének a konzekvenciái.

A német kormány egy rendkívül fontos, a következő évtizedekre az európai energiapiacot,
energiamozgásokat és -viszonyokat alapjában átformáló döntést hozott azzal, hogy 2022-ig
kivonják az atomerőműveket az energiatermelésből. Ennek az egyik közvetlen következménye,
hogy két forrásnak, energiaforrásnak a felhasználására minden eddiginél nagyobb igény fog
mutatkozni, az egyik természetesen a megújuló energiaforrások, a másik pedig a gázenergiának a
felhasználása. Tehát valamiből pótolni kell. Pótolni kell egyrészt Németországban, másrészt pedig
nemcsak azt az árammennyiséget kell pótolni, amely Németországban felhasználásra kerül, és ez az
egész európai piacot magával húzza az átalakulás során, hanem Németország jelentős szállítója a
környező országoknak. Tehát a Németország körüli szomszédok jelentős mértékben kapcsolódnak a
német energiatermelésre, ennek közvetlen kihatása van rájuk nézve és közvetett kihatása van ránk
nézve természetesen, minden szempontból. Akárcsak abból a szempontból, hogy az európai
energiapiac ellátása jelentősen el fog tolódni a gáz irányába; ma gázszállítást Európa irányába
egyetlenegy ország képes növelni, ez Oroszország. Nincs senki.

Tehát ez teljesen világos, hogy a mai helyzetben, addig, amíg nincs Nabucco, nincs déli,
egyéb folyosómegoldás, ez csak Oroszországot és a meglévő infrastruktúrát jelentheti. Tehát a
közeljövőben nyilvánvalóan várható ez a fajta mozgás az európai energiapiacon. Ez, én azt
gondolom, hogy tovább erősíti azt a politikát, amit az elmúlt egy évben a kormányváltás óta
elkezdtünk, és aminek egyik lényegi eleme a MOL-részvények visszavásárlása is, hogy a nemzeti
szuverenitást ezen a területen erősíteni kell. Biztosítani kell azt, hogy Magyarországnak a köz
érdekében, a magyar kormánynak, a mindenkori magyar kormánynak jelentős, tulajdonosi ágon is
jelentős hozzáférése legyen az infrastruktúrához és ahhoz a mozgástérhez, ahhoz a gazdasági
mozgástérhez, ami az egész régió energiapiacában meghatározó. Márpedig mindannyian tudjuk,
hogy a MOL a régió egyik meghatározó energetikai vállalata.

Tehát azt gondolom, hogy egyébként is volt egy ilyen folyamat, ez megint további
kérdőjeleket tesz a régió és azon belül Magyarország energiafüggetlensége vagy -függősége és az
energiaellátás biztonsága mellé, még akkor is, hogyha ez most egy ponton elméleti kérdés, de az
ukrán válság, az észak-afrikai válság nagyon is élően mutatja, hogy bármikor átfordulhat ez egy
gyakorlati kérdéssé. Plusz hadd tegyem hozzá azt is, hogy nyilvánvaló, hogy az energia-
infrastruktúra, legyen az atom vagy nem atom, az energiastruktúra kiépítése évtizedekre határozza
meg az ország kapcsolatrendszerét, még a legegyszerűbbek is. Tehát nem kell ahhoz egy 50-60 éves
élettartamú atomerőműben gondolkodni, lehet egy rövidebb élettartamú energia-infrastruktúrában
gondolkodni. Tehát ez vastagon geopolitikai kérdés is, teljesen egyértelmű. Szerintem a vak is látja
ezt, tehát ezzel, én azt gondolom, hogy politikai játszmákat nem érdemes játszani, az teljesen
világos, hogy ez egyértelmű nemzeti érdek.

Ezért én személy szerint azt gondolom, azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy lehet,
hogy Németország esetében az atomenergia kiváltható megújuló energiaforrásokkal, lehet, hogy
Németország gazdasági ereje, politikai súlya olyan, hogy ők a megnövekedett, megnövekvő orosz
gázszállításoknak az egyensúlyát létre tudják hozni, de Magyarországnak nincs ilyen súlya,
Magyarországnak nincsenek meg azok az adottságai, hogy az atomenergiát ki tudja váltani
megújuló energiával, főleg nem ilyen időtávban. Tehát én azokkal értek egyet, akik azt mondják,
hogy fönn kell tartani az atomenergia jövőbeli felhasználását Magyarországon. Én azt gondolom,
hogy az élettartam-hosszabbítás mellett szükséges a bővítés is, tehát új erőmű építése, új blokkok
építése, azonban egyetértek azokkal is - és ezt mi magunk azonnal, mindenféle külső nyomás nélkül
kezdeményeztük kormányoldalról -, hogy a stressztesztet el kell előbb végezni. Tehát azt
gondolom, nemcsak a közvélemény megnyugtatása végett, hanem saját magunk megnyugtatása
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végett is ez egy olyan döntés, olyan fajsúlyú döntés biztonsági, nemzetbiztonsági,
gazdaságpolitikai, társadalompolitikai szempontból, hogy a lehető legteljesebb döntési helyzetet
kell előállítani, hogy a lehető legkorrektebb döntést tudjuk hozni. Ehhez az kell, hogy a
stressztesztet végezzük el.

Ma azt is gondolom egyébként, hogy a stressztesztnek két fázisa lesz valószínűleg, egy
biztos, és lehet még egy fázisa. A biztos, amit most elkezdtünk, hiszen a világban összegyűlt az a
tapasztalat, az a tudás, amiből össze tudtuk állítani a lehető legmagasabb biztonsági
követelményeket jelentő szempontrendszert, ami alapján el tudjuk végezni a mostani erőműnek a
tesztjét, és ezt be tudjuk építeni a jövőbeli erőművek tervezésébe. Amit még nem tudunk, és ez lehet
egy pluszelem a későbbiekben, hogy konkrétan milyen plusztudást, információt fog hozni a
fukushimai tragédia következményeinek a pontos felmérése.

Amit a képviselő úr is kérdezett vagy megjegyzett, hogy még nem látunk világosan például
abban a kérdésben, hogy mekkora volt az emberi hiba, dacára a tragédiának, a katasztrófának, a
földrengésnek és a cunaminak, volt-e olyan emberi hiba, aminek az elkerülését be kell építeni a
jövőbeni folyamattervezésbe, a jövőbeni biztonsági rendszerbe? Nyilvánvaló, hogy itt mindig
épületekben, betonban, földrengésállóságban, a berendezések duplikációjában, vagy adott esetben
még további biztonsági berendezések beépítésében gondolkodunk, ez fontos. Kell is, mert ez
mindennek a kiindulópontja. Ugyanakkor az is egy kulcskérdés, hogy az emberi tényezőt hogyan
tudjuk beépíteni ennek a biztonsági rendszerébe, és ezt hogyan tudjuk előkészíteni, a stresszteszt
folyamatában, és annak a felhasználásával. Tehát én azt gondolom, hogy ezen végig kell mennünk,
nem szabad az időt sajnálni erre. Szerintem az őszre döntési állapotba, döntési helyzetbe tudunk
kerülni.

Az Európai Unió gondolkodását és döntéshozatalát jelentős mértékben befolyásolja és több
ponton, azt kell, hogy mondjam, próbára teszi a német kormány döntése. Hadd jelezzek csak egy
nyilvánvaló konfliktushelyzetet, ami mindentől függetlenül teljesen kézzelfogható, ugyanakkor nem
elméleti, hanem nagyon is gyakorlati kérdés: az egyik oldalról van egy világos uniós döntés, amire
hivatkoztam mint nagyon pozitív eredményére a magyar elnökségnek, az egységes piac kialakítása.
A másik oldalról van egy hasonlóan erős elv. A tagállamoknál semmilyen szándék nem mutatkozott
arra, hogy ezt az elvet feladjuk, tehát törekvés sem volt erre, hogy az energiapolitika, és ezen belül
az energiamix, a nemzeti energiamix meghatározása nemzeti hatáskörbe tartozik. Tehát a kettő egy
adott ponton ütközhet. Most ez egy olyan konkrét helyzet volt, amikor igenis ütközik, hiszen
Európa egyik legnagyobb energiaellátója, Európa egyik legnagyobb energiafelhasználója az egész
európai piac, energiapiac egyik legbefolyásosabb mozgatója, hozott egy egyoldalú döntést, amely
egyoldalú döntés alapjában átformálhatja minimum a szomszédok, de talán az egész Unió
energiapolitikáját.

Egy másik fontos dolog, ami mutatja ezen konfliktusos és az Unión belüli, egymásnak
feszülő nézetek konfliktusos jellegét, hogy miközben az olaszok azt a döntést meghozták, amire
hivatkoztak, ugyanakkor Olaszország minden energiafórumon, most legutoljára az általam elnökölt
Energia Tanács-ülésen, szót emelt azért, hogy a kutatás-fejlesztésben, az innovációs
tevékenységben nem szabad leállni az atomkutatásokról, a negyedik generációs erőművekkel
kapcsolatos kutatásokról. Ez globális érdek. Ugyanakkor van olyan európai tagország, amelyik
annyira atomellenessé vált, fordult, hogy azt mondja, egy fillért sem szabad a kutatás-fejlesztésből
sem az atomenergiára fordítani. Ez szó szerint elhangzott, egyik felszólalás a másik után, ráadásul a
sors úgy hozta, hogy véletlenül egymás után kaptak szót, és az egyik azt mondta, a másik meg azt
mondta, és két befolyásos országról van szó.

A következő, amire szeretnék kitérni, az infrastruktúraberuházás kérdése, hogy mikor
indulhat meg. Azt gondolom, hogy az egyik kulcskérdés ebből a szempontból az, hogy mi lesz a
Nabuccóval. Az év végére ki kell, hogy alakuljon az üzleti terv, létre kell, hogy jöjjön az az üzleti
keret, amiben értelmezhetővé válik a Nabucco. Ez jelentős mértékben befolyásolni fogja a többi
döntést.



- 19 -

A következő, amiben visszautalnék az expozémra: a pénzügyi perspektíváról való döntés és
a kohéziós alapokról való döntés kulcskérdés lesz abból a szempontból, hogy milyen infrastruktúra-
fejlesztési prioritásokat fog jóváhagyni az Európai Unió. Nem várható, hogy ez a döntés idén
megszülessen, ehhez bele kell bonyolódnunk számos olyan, nagyon bonyolult politikai tárgyalásba,
aminek az eredményeképpen leszünk abban a helyzetben, hogy ebben egyáltalán állást tudjunk
foglalni. Mert azt nem tekintem annak, hogy 27 tagország 27 nemzeti prioritást a közösbe bedob,
abból még nem lesz egységes uniós döntés természetesen. Tehát ezt is egy fontos lépésnek tartom.

És van még tulajdonképpen 3 olyan irány az infrastruktúra-fejlesztésben, amely jelentősen
befolyásolhatja a végső döntéseket, de eddig nem esett szó róluk, és nem is akarok róluk
hosszabban beszélni, mert nagyon messzire elvinne. Az egyik a Déli Áramlat-csokor, ami a
különböző országoknak vagy országcsoportoknak az orosz féllel való, energia-infrastruktúra és
energiaszállítási potenciális együttműködése, illetve az úgynevezett déli folyosó kérdése, ami a
Nabucco mellett létezik. Ez az olasz-görög irányú déli folyosó kérdése, amit valamilyen úton-
módon összhangba kell hozni az Uniónak a Nabuccóval, különben ütni fogják egymást.

Tehát az is egy fontos feladata az Uniónak, hogy ezeket a különböző irányokat, fejlesztési
elképzeléseket összhangba hozza, egyrészt, mert ezek képesek egymással versengeni ugyanazért a
beszerzési forrásért, és ez gyengítheti az Unió pozícióját, másrészt pedig teljesen nyilvánvaló, hogy
a diverzifikációnak mindegyik megfelel. Harmadrészt az is nyilvánvaló, hogy nem lesz elég forrás
arra, hogy az Unió egyforma szívvel-lélekkel és pénztárcával támogassa ezeket a nagy
infrastrukturális fejlesztéseket.

És hadd emeljem ki még egyszer az észak-déli folyosó kérdését, ami Közép-Európának
nagyon lényeges infrastruktúra-fejlesztési és piacdefiniálási projektje. Ebben az a helyzet, hogy
tavaly megépült a magyar-román, átadásra is került, a magyar-horvát, egyeztetések folynak,
folyamatban van a magyar-szlovák interkonnektor és a hozzá kapcsolódó csővezeték építésének az
előkészülete. Ezzel kapcsolatban az Európai Unió előtt van a magyar anyag, és amint az Unió erről
dönt, el tudjuk kezdeni. Tehát azt gondolom, ez a közeljövőben bekövetkezhet. És más szomszédos
országokkal is tárgyalások folynak további infrastruktúraelemek kiépítésére, csak a gáz területén.
Emellett, ezzel párhuzamosan, olaj és elektromos áram tekintetében is folynak folyamatos
egyeztetések és építkezések, hiszen az észak-déli folyosó, ezt szeretném mondani, mind a három
területet magába foglalja, tehát elektromos áram, olaj és gáz.

Ami az orosz-magyar kapcsolatokat, a MOL-t, az orosz- EU-kapcsolatokat illeti: valóban,
ahogy ezt jeleztem, és ahogy ön is említette, a lengyel elnökség egyik kulcsprioritása az orosz-EU-
kapcsolatok kezelése, más szintre emelése. Ez az energiaterületen nyilvánvalóan kiemelten fontos,
hiszen a legstratégiaiabb gazdasági ágazatról van szó, és ebben, ahogy erről eddig is beszéltünk,
Európának nagyon speciális helyzete van. Ez persze kétirányú utca, ezt soha ne felejtsük el, hogy az
oroszoknak az az érdeke, hogy eladják Európának, és minél jelentősebb szállítói legyenek
Európának, de ez náluk gazdasági érdek is.

Tehát miközben nekünk szükségünk van az energiára, ezt onnan tudjuk beszerezni, egyúttal
az oroszoknak a biztos piacra és a biztos bevételi forrásra is szükségük van. Tehát ez egy többrétegű

politikai-gazdasági játéktér, ami kapcsán mindig, ezt is mondom, hogy nem három-, hanem talán
többdimenziós térben kell elképzelni ezt a játszmát, amiben mindig dinamikusan változhatnak a
feltételek és a lehetőségek.

Ezért is férhet meg egymás mellett az Adria, a Nabucco, a Déli Áramlat, a déli folyosó, meg
az észak-déli folyosó is, mert nem feltétlenül metszik egymást. Tehát ne egy kétdimenziós síkot
képzeljenek el, hanem egy több dimenziós térben folyó játszmát.

Tehát azt gondolom, hogy az orosz-magyar kapcsolatok fontosak ebből a szempontból is,
mert Magyarország egy lényeges, meghatározó országa a közép-kelet-európai régió
energiapiacának, és ebben a vonatkozásban az nyilván nem mindegy, hogy nekünk milyen
kapcsolatunk van az orosz partnerekkel. Azt gondolom, hogy ebben pozitív szerepet tudunk játszani
mindenképpen, hogyha ezen az úton tovább tudunk menni a magyar-orosz kapcsolatokban.
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Végül hadd térjek ki... - nem végül, még van a klíma és van a kohéziós politika. A klímával
kapcsolatban röviden tudok válaszolni a kérdésekre, mert gyakorlatilag Balczó képviselő úr a
kérdésével meg is válaszolta a kérdéseket. Van határozott szándék az Európai Unióban olyan
globális rezsim kialakítására, ami jogilag kötelező lenne. Kifejezett erőfeszítés az Unió részéről,
hogy nemcsak ezen országok, hanem az úgynevezett BRIC-országok, tehát a feltörekvő
nagygazdaságok, amelyek nagy energiafelhasználók és nagy kibocsátók egyszerre, Brazília,
Oroszország, India, Kína bevonása ebbe a körbe kiemelten fontos szempont, mert teljesen világos,
hogy analóg módon a rádioaktivitással, nyilvánvaló, hogy a kibocsátáspolitika az nem nemzeti
kérdés, ez egy átfogó kérdés.

Ugyanakkor hadd erősítsem azt a pontot, amit talán ön említett a kérdésében, hogy ez
egyúttal gazdaságfejlesztési kérdés is, és versenyképességi problémákat is felvet. Tehát egy nagyon
kényes egyensúlyt kell megtalálni egy olyan nagyon összetett régióban, ahol vannak rendkívül
erőteljesen szénfelhasználás-orientált országok, Németországról hangzott ez el, ilyen Lengyelország
is például, vannak rendkívül erőteljesen atomenergia-felhasználók, mint Franciaország, Belgium és
mások, tehát itt egy kényes egyensúlyt kell kialakítanunk. Ugyanez a sokszínűség jellemző a
kontinens méretű országokra, mint például Kína maga, ahol minden ilyen egyben megtalálható, és
nekik is magukon belül ki kell alakítani valamiféle olyan konszenzusos irányt, amely alkalmas a
kínai társadalom és gazdaság további fejlődésére, versenyképességének növelésére és nem teszi
tönkre a klímát. Tehát még egyszer: határozott törekvése az EU-nak az, hogy legyen ilyen globális
rendszer.

A vállalások kérdésében rendkívül megosztott az Európai Unió, tehát ott még szerintem
messze vagyunk a konszenzusos állapottól. Abban is, hogy hol, melyik területen szabad növelni, az,
hogy ez milyen következményekkel jár, ki vállalja a finanszírozást, milyen gazdaságfejlesztéseket
igényel, ebben óriási különbségek vannak, és legfőképpen hogy ez irányadó legyen csak vagy
kötelező érvényű, abban meg végképp nagyon-nagyon szétszórt az uniós álláspont. A tagállami
álláspontok nagyon széthúzóak. Azt gondolom, hogy itt arra lehet törekedni, szemben mondjuk a
jogi kötelezettségvállalással, hogy a legkisebb közös többszöröst kell megtalálni valamilyen úton-
módon, hogyha egységes uniós politikát szeretnénk elérni. A kiotói szerződés továbbörökítésére, ha
jól értettem, ez volt a kérdésének a lényege, kicsi az esély.

Még a kohéziós politika, fölírtam magamnak, volt kérdés arra nézve, hogy a kohéziós
politika vitája és az Európa 2020 stratégiának az összefüggései, illetve hogy ez mennyiben jó
nekünk. Azt gondolom, hogy három olyan döntés születhet, nem mondom, hogy rossz döntés,
három olyan döntés születhet, amely káros lehet Magyarország nemzeti érdekeire. Az egyik,
hogyha lényegesen csökken a kohéziós alapok relatív aránya és elérhető forrásmennyisége. Ez az
egyik dolog. A másik, hogyha a szolidaritási elv jelentősen háttérbe szorul, és ezáltal az
elmaradottabb régiók forráshoz jutása hátrányosabb helyzetbe kerül. A harmadik, hogyha nagyon
jelentősen eltolódik a hangsúly a kohéziós alapok felhasználásában a szektorális politikák irányába,
az megint hátrányos lehet Magyarország számára. Azért mondtam ezt harmadiknak, mert itt nem
feltétlenül olyan mértékben, mint az első két döntés esetében, mert itt azért a közlekedés és az
energia infrastruktúra-fejlesztésben jelentősen részt vehetünk, részesei lehetünk európai uniós
projekteknek. Tehát az itteni prioritások vonatkozhatnak ránk.

Az az igazság, hogy ezt ősszel fogjuk jobban látni, tehát amikor valójában be fognak indulni
az igazi, nemcsak zárt ajtók mögötti beszélgetések, viták, hanem a nyíltabb, nyílt színen folyó viták
is be fognak indulni ezekben a kérdésekben, akkor tisztábban fogunk látni. Szerintem később
beszéljünk erről!

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy a miniszter úr minden kérdésre kielégítően
válaszolt.
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Tisztelt Képviselőtársaim! Megköszönöm a bizottságunk nevében a miniszter úrnak és az
államtitkár úrnak a részvételét, a hatékony beszámolóját, és még egyszer szeretnék gratulálni ahhoz
a munkához, amit a sajtóban is időnként nyomon követhetünk.

A bizottság soron következő ülésére előreláthatóan 2011. június 20-án, hétfőn, 10 óra 30
perckor kerül sor, nagykövetjelölt meghallgatása a napirend.

Köszönöm szépen képviselőtársaimnak a részvételét. A bizottsági ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 26 perc)

Dr. Hörcsik Richárd
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Farkas Cecília és Madarász Mária


