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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 36 perc) 

 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának ülését 
megnyitom. 

Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat; köszöntöm az Országgyűlés Hivatalának 
munkatársait; köszöntöm a sajtó igen tisztelt képviselőit és a napirendi pont előadóját, Kevin 
Dowlingot, Írország magyarországi nagykövetét. Engedjék meg, hogy köszöntsem körünkben 
Szájer József európai parlamenti képviselőt, bizottságunk egykori elnökét és munkatársait. 
Örülünk, hogy itt van. Ez is jelzi azt, hogy a mi bizottságunk szoros együttműködésben van az 
európai parlamenti képviselőkkel. 

Tisztelt Bizottság! Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt 
jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. (Pelczné dr. Gáll Ildikó 
megérkezik a bizottság ülésére.) 

A második teendőnk a napirendi pont elfogadása. Ahogy írásban jeleztem 
képviselőtársaimnak, a mai ülésünkön egyetlen egy napirendi pontot tárgyalunk meg: Kevin 
Dowling, Írország nagykövetének tájékoztatója az ír EU-elnökség programjáról és 
prioritásairól. Kérdezem, a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye, kiegészítenivalója. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyen jelzést. 

Szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja a napirendi pont megtárgyalását. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen.  

A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a bizottság a 
napirendet. Köszönöm szépen. 

Közben megérkezett Pelczné Gáll Ildikó képviselő asszony az Európai Parlamentből. 
Köszöntöm a képviselő asszonyt, mint bizottságunk egykori tagját is. 

Mielőtt hozzákezdünk a napirendi pont megtárgyalásához, engedjék meg, hogy 
röviden tájékoztassam képviselőtársaimat, és mivel a nagykövet úr is itt van, engedjék meg, 
hogy ezt röviden, angolul tegyem meg.  

Az elnök napirend előtti tájékoztatója 

Tisztelt Nagykövet Úr! Igen Tisztelt Bizottság! Szeretném önöket tájékoztatni arról, 
hogy január végén több interparlamentáris találkozóra került sort, ezeken több különböző 
témát vitattunk meg. A következő több éves pénzügyi terv, illetve a következő regionális 
programok struktúrái voltak azok, amelyek szóba kerültek a visegrádi négyek plusz országok 
találkozóján. Részünkről Firtl Mátyás alelnök úr szólalt fel. 

Az európai uniós csatlakozás tapasztalatai, illetve a legjobb bevált gyakorlat az 
ellenőrzési folyamatban szintén szóba került Zágrábban, ahol pedig Gyopáros Alpár úr, illetve 
Juhász László főtanácsadó voltak azok, akik a magyar gyakorlatot bemutatták. Végül pedig 
jómagam részt vehettem a COSAC-elnöki találkozón Dublinban, ahol két beszédet is 
tartottam, egyrészt az ír európai uniós elnökség prioritásairól, valamint a Gazdasági és 
Pénzügyi Unió jövőjéről.  

Kevin Dowling, Írország nagykövetének tájékoztatója az ír EU-elnökség 
programjáról és prioritásairól 

Igen Tisztelt Nagykövet Úr! Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy akkor most azzal 
kezdjük, hogy továbblépünk az egyetlen napirendi pontunkra, ez pedig az a tájékoztatás, 
amely az ír európai uniós elnökség programjával és prioritásaival kapcsolatos, és ehhez pedig 
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szólítanám őexcellenciáját, Kevin Dowling urat, Írország nagykövetét. (A napirendi pont 
tárgyalása folyamatos ír-magyar szinkrontolmácsolás mellett zajlik.) 

Az elnök felvezetője 

Igen Tisztelt Nagykövet Úr! Hagyománnyá vált most már az Európai ügyek 
bizottságában, hogy minden egyes elnökségi szemeszter elején meghívjuk az adott európai 
uniós tagország nagykövetét - tehát azon országét, amely éppen a soros elnökséget betölti az 
Európai Tanácsban - a bizottság ülésére, azért, hogy első kézből, mondjuk azt, hogy még 
frissiben, melegében tájékozódjunk a prioritásokról.  

Mint ahogy arról már korábban tájékoztattam a bizottságot, az ír elnökség parlamenti 
dimenziója keretében egy COSAC-elnöki találkozón vettem részt Dublinban január 27-28. 
között, és ott áttekintettük a partnereimmel ezeket a kérdéseket. Csodálatos két napot 
töltöttünk Dublinban, a dublini várban. Azt hiszem, ez mindenféleképpen egy rendkívül 
sikeres elnökségi ülése volt a COSAC-nak.  

Igen Tisztelt Nagykövet Úr! Mint ahogy arról már korábban megállapodtunk, 
körülbelül 15, maximum 20 percben adnám meg önnek a szót. Ezt követően pedig szeretném 
megadni a szót a kollégáimnak, akiknek ha van kérdésük, feltehetik azokat. Természetesen 
utána még egyszer megadnám a szót, és nagyon remélem, hogy 12 óra 45 perckor végzünk. 
Köszönöm szépen. Tehát akkor öné a szó! 

Kevin Dowling tájékoztatója 

KEVIN DOWLING, Írország budapesti nagykövete: Nagyon szépen köszönöm, elnök 
úr, és engedje meg, hogy önön keresztül köszönetemet fejezzem ki minden kedves 
kollégájának, hogy időt biztosítanak nekem ma arra, hogy beszéljek. Úgy tudom, a parlament 
rendkívül sűrű első munkanapján teszik ezt.  

Ahogy azt ön is említette, Írország jelenleg az Európai Tanács soros elnöke az 
elkövetkezendő 6 hónap során, és ennek kapcsán reménykedem abban, hogy alkalmam nyílik 
arra, hogy egy áttekintést nyújtsak a prioritásainkról. Írország hivatalba lépésével 
kapcsolatban kontextuálisan mindenképpen érdemes kiemelni azt, hogy Írország most már 
több éve az Európai Unió, az IMF programországaként szerepel, és sikerült az elmúlt 
hónapokban a stabilitást, végre azt a fajta stabilitást elérnünk, amelyről úgy gondoljuk, hogy 
létfontosságú a gazdaságunk újjáéledéséhez. Ezt a stabilitást mindenféleképpen olyannak 
tekinthetjük, amelyet a továbbiakban az Európai Unióban is szeretnénk továbbterjeszteni.  

Elnök Úr! Természetesen nagyon sok mondható el az ír programmal kapcsolatban, de 
azért engedje meg, hogy három fő témakörbe rendezzem a kérdést, ha a prioritásokról 
beszélünk. Ezek pedig, egyrészt: a stabilitás, a növekedés és végül a foglalkoztatás. 
Mindháromra úgy tekintünk, amelyek alapvetően fontosak az Európai Unió kapcsán, amelyek 
összekapcsolódnak és amelyek fontosak most és az elkövetkezendő években is.  

A stabilitási kérdés olyasmi, amellyel kapcsolatban, mint említettem már, személyes 
tapasztalataink vannak Írországban. Mindenféleképpen látjuk annak a fontosságát, hogy 
visszatérjen a bizalom mind a nemzeti, mind az országos, mind pedig az európai uniós 
szinten, bizalom a gazdasági ügyek kezelésében és a gazdasági kilátásokban.  

A stabilitás, amelyet az Unió számára keresünk, vágyunk, úgy gondoljuk, 
mindenféleképpen fontos ahhoz, hogy megerősödjön a gazdasági és pénzügyi unió, és ezen 
gazdasági és pénzügyi unió erősítésének keretében a banki javaslatok, tehát a bankokkal 
kapcsolatos javaslatok, amelyekkel a Tanács és más uniós szervezetek foglalkoznak, úgy 
gondoljuk, különösképp értékesek és fontosak.  

Nem csinálunk titkot abból, hogy Írország jelentős válságot élt meg a bankszektorát 
tekintve. Nem vagyunk egyedül abban, hogy nehézségeket okoz számunkra a bankrendszer. 
És rendkívül fontosnak tartjuk az Európai Unió jövője szempontjából, hogy ezen aspektusú 
dolgokban, amelyek segítenek egyrészt kiteljesíteni a gazdasági és pénzügyi uniót, a lehető 
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legnagyobb mértékben előrehaladást érjen el a mi uniós elnökségünk alatt. Ez egyrészt a 
tőkésítéssel, a felügyelettel, illetve a bankok felszámolásával kapcsolatos, amelyeknek 
természetesen európai uniós kiterjedése van.  

Úgy gondoljuk, egy olyan európai probléma, mint például a bankrendszeré, 
mindenféleképpen európai megoldást igényel. Tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy az 
ilyen javaslatoknak mindenféleképpen lehet kihatása azokra, akik nem tagjai az eurózónának. 
Legalább annyira lehet kihatása a nem eurózónabéliekre, mint az azokon kívüliekre.  

Tisztában vagyunk azzal, hogy ezen javaslatok előremozdítása közben mindvégig meg 
kell hagynunk az opciókat azoknak, akik még nem tagjai az eurónak, hogy akkor alkalmazzák 
a rendelkezéseket, amikor az számukra megfelelő. A stabilitás, amelyet keresünk, 
mindenféleképpen összefüggésbe hozható a két másik koncepcióval, mégpedig a 
növekedéssel és a foglalkoztatással.  

A növekedéssel összefüggésben fontosnak tartjuk, hogy ennek a kérdésnek két 
aspektusával foglalkozzunk. Az egyik az, ami az egységes belső piacnak az előmozdítását, a 
hitellehetőségek megjelenését illeti, különösképpen olyan hitellehetőségekét, amelyek további 
fejlesztési igényű régiók számára állnak rendelkezésre. A másik pedig magának az Európai 
Uniónak a kereskedelmi kapacitásával kapcsolatos. Az Európai Unió a világ legnagyobb 
kereskedelmi-kereskedői egysége, és álláspontom szerint új megállapodások kötése más, 
jelentős kereskedelmi tömörülésekkel mindenféleképpen a növekedés motorja lehet. 
Prioritásként fogjuk kezelni az elnökségünk során, hogy haladást érjünk el egy EU-amerikai 
szabadkereskedelmi megállapodás terén. Ez véleményünk szerint mindenféleképpen egy 
fontos ösztönzője lehet a növekedésnek, egyrészt az Európai Unió, másrészt az Egyesült 
Államok számára, amelyek együttesen jelentős részét teszik ki a globális kereskedelemnek. 
Legalább ennyire fontosnak tartjuk azt, hogy előmozdítsuk a tárgyalásokat Japánnal ebben a 
kontextusban.  

A másik fontos terület a növekedés szempontjából a több éves pénzügyi keretek 
tekintetében van. Írország rendkívül örül annak, hogy az Európai Tanácsnak végül sikerült 
megállapodásra jutnia az elmúlt év folyamán ezzel a több éves pénzügyi kerettel 
kapcsolatban. Véleményünk szerint ezen keret legfontosabb, tehát kulcsfontosságú 
komponensei, mint a kohéziós politika, valamint a közös mezőgazdasági politika, 
mindenféleképpen a növekedés motorjainak tekintendők, különösképp az olyan régiók 
számára, amelyek kevésbé fejlettek. 

Véleményünk szerint jelentős és nagy fontossággal bír, hogy az Európai Uniónak 
sikerült a Tanács szintjén elérni, eljutni erre a megállapodásra, ugyanakkor természetesen 
tisztában vagyunk azzal is, hogy az Európai Parlament hozzájárulása még szükséges. Ez a 
feladat mindenféleképpen még az ír elnökségre vár, és nagyon szívesen vállaljuk ezt is, 
természetesen az alapszerződésekben foglalt teljes konzultáció megvalósításával.  

Tisztelt Elnök Úr! A növekedés előjátéka felvezeti a következő prioritását az ír 
elnökségnek, ez pedig a foglalkoztatás. Több, mint 25 millió európai van jelenleg munka 
nélkül, és a fiatalok munkanélkülisége átlagban kétszer olyan magas, mint az általános 
munkanélküliségi ráta. Az elnökségünk során a célunk az, hogy olyan intézkedéseket 
kezeljünk prioritásként, amelyek a fiatalok munkanélküliségével kapcsolatosak, különösképp 
a fiatalok garanciaprogramjait, guarantee program, amelyek, úgy tűnik, hogy Írország 
számára is nagy értéket hordoznak. Tehát hogy az oktatásból kilépő fiataloknak garantált 
munkahelye vagy továbbképzése van.  

És mindenféleképpen fontosnak tartjuk, hogy egy különösen fontos aspektusával is 
foglalkozzunk a munkanélküliségnek az Európai Unióban. A három prioritás, amelyet 
felvázoltam, elnök úr, véleményünk szerint összekapcsolódik. Stabilitás nélkül nem jelenik 
meg a növekedés, mivel a bizalom csorbul. Növekedés nélkül nem jelenik meg a 
foglalkoztatás, hiszen a növekedéshez kellenek az új piacok, kell az, hogy új területek 
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jelenjenek meg, ahol van foglalkozatás. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez a három jelentős terület 
összefonódik, összekapcsolódó koncepció, és alapvetően fontos ahhoz, hogy megjelenjen az 
Európai Unióban a bizalomnak egy új szintje, új foka.  

Hozzátenném még azt, elnök úr, hogy a magyar közvélemény számára megjelenik egy 
másik prioritás is, a bővítés kérdése, amellyel szintén foglalkoznunk kell. Írország 
szempontjából a bővítés egy win-win, tehát mindkét fél számára egy nyerő helyzet.  

Mi tapasztaltuk, hogy mekkora előnyt hozott az Európai Unió korábbi bővítésének 
köre. Számítunk arra, hogy Horvátország ez év júliusában teljes jogú taggá válik, és fontosnak 
tartjuk azt, hogy a Balkán térségében, különösképpen a Balkánon az európai perspektívák 
megmaradjanak.  

Az ír kormány az elnöksége idején szeretné előrevinni a balkáni országokkal 
kapcsolatos dossziékat, a lehető legnagyobb mértékben. Jómagam például Montenegróba és 
Koszovóba is akkreditált nagykövet vagyok. Ilyenformán elmondhatom azt, hogy 
természetes, hogy ezen két országban is fogok tárgyalni majd ezen kérdésekről. A 
prioritásunk a külső, tehát az Európai Unión kívüli területeken mindenféleképpen fontos a 
bővítés szempontjából.  

Elnök Úr! Tisztában vagyok az időkorlátokkal. Nagyon szívesen vitatok meg 
bármilyen olyan kérdést, amely a bizottság tagjait érdekli. Mindenféleképpen csak egy 
áttekintést szerettem volna nyújtani az ír prioritások szempontjából. Ezeket európai 
jelentőségű kérdéseknek tartjuk, és úgy gondoljuk, hogy az általam vázolt három kérdés 
mindenféleképpen hatással van mindhárom európai uniós tagországra.  

Nem szeretném azonban túllépni a nekem megszabott időkereteket. Itt szeretném 
abbahagyni, és nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, nagykövet úr. Most pedig képviselőtársaimnak 

lehetősége van a kérdésekre. Kérem, tegyék fel a kérdéseket! Braun Márton képviselő úr, 
tessék parancsolni! 

Kérdések, megjegyzések 
DR. BRAUN MÁRTON (Fidesz): Köszönöm szépen, nagykövet úr, a tájékoztatást. 

Elnézést, az anyanyelvemet fogom használni. Valóban, jól mondta ön is, hogy a három cél 
nem választható el egymástól, tehát maga a stabilitás, a növekedés és a foglalkoztatás. 
Ugyanakkor azt mondta, hogy a növekedés motorja az új kohéziós és mezőgazdasági politika 
lesz. 

Álláspontom szerint a jelenlegi európai mezőgazdasági politika nem támogatja a 
foglalkoztatást. Olyan területeket támogat, amelyeknek nagyon-nagyon kevés az élőmunka-
igénye, ezért a foglalkoztatásban betöltött szerepe a jelenlegi politikának szinte minimális. Ez 
az egyik felvetésem. 

A másik, hogy említette, hogy milyen komoly probléma Európában a fiatalok 
munkanélkülisége, munkanélkülivé válása és nem foglalkoztatása. Én úgy gondolom, úgy 
érzem valahogy, hogy a fiatalok is elkényelmesedtek. Tehát nem azt a kérdést teszik fel 
maguknak, amikor pályát választanak, hogy mi szeretnék lenni, hanem elvégeznek valamilyen 
egyetemet, főiskolát, és az állam teremtse meg azt a típusú munkahelyet, ami annak megfelel.  

Magam is nemzetközi szervezetbe járok. Az Európa Tanácsban volt erről szó, 
pontosan a Szociális Bizottságban, ahol egy spanyol hölgy, szerintem körülbelül 30 éves 
lehetett, panaszkodott, hogy évek óta munkanélküli, és amikor megkérdeztük tőle, hogy 
egyébként mit tanult, akkor azt mondta, hogy elektronikus médiát. Az elmúlt x évben nem 
tudott elhelyezkedni, és fel se merült benne, hogy esetleg mást kellene tanulni, vagy más 
szakmát kellene választani, azt, ahol egyébként keresnek embereket. Mert nem igaz, hogy 
munkanélküliség van, mert bizonyos területeken munkaerő-hiány van.  
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Tehát ezt valahogy balanszírozni kellene, a megfelelő utat kellene választani ebben a 
kérdésben is. Várom a válaszát vagy a véleményét ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Mile Lajos alelnök úr. 
 
MILE LAJOS (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Nagykövet 

Úr! Én is köszönöm a tájékoztatót. Egyetlen területről szeretnék kérdezni.  
Említette, hogy a kohéziós politika, a kohéziós alapok is mintegy motorjai a 

fejlődésnek. Többször felvetődik többféle kontextusban, hogy vajon ezek a kohéziós források 
mennyiben tudják az eredeti céljukat elérni, mennyiben tudják teljesíteni azt a feladatot, amire 
tulajdonképpen létrejöttek, nevezetesen a különböző egyenlőtlenségek megszüntetését 
mennyiben tudják szolgálni.  

Ha megnézzük a peremországok és a magországok közötti különbségeket, akkor azt 
kell látnunk, hogy sajnos ezek a különbségek nem csökkentek az utóbbi időszakban, hanem 
inkább növekedtek. Tehát a kérdés arra irányul, hogy szándékukban áll-e azt kezdeményezni, 
hogy átnézzék ezeknek az alapoknak a működését, hogy mennyiben tesznek eleget, mennyire 
képesek az eredeti funkciójukat betölteni, van-e szükség esetlegesen reformokra, akár az 
ellenőrzés tekintetében, akár átfogó reformokra? Hiszen elképzelhető, hogy a rendszer 
egészében van valami olyan, ami a hatékonyságot ebből a szempontból nem segíti, hanem 
inkább gátolja. Ez egy elhúzódó jelenség az Unión belül, és lehet, hogy a válság egyik okáról 
is beszélünk, amikor ezt feszegetjük. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Balczó képviselő úré a szó! 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Nagykövet Úr! Az ír EU-elnökség, illetve Írország uniós jövőképével kapcsolatban szeretnék 
egy kiegészítést tenni, de hogy érthető legyen, engedjék meg, hogy egy rövid bevezetőt 
mondjak, részben személyeset.  

A magyarok számára Írország, az ír nemzet egy nagyon szimpatikus nemzet. A fiam 
azzal lepte meg a feleségét pénteken, hogy váratlanul 3 napra Dublinba, a kedvenc városába, a 
kedvenc országába utaztak.  

Ebben az is szerepet játszik, hogy példaadó, ahogy az ír nemzet a maga kultúráját őrzi, 
és amilyen módon az önállóságát és az önrendelkezését fontosnak tartja. Ennek egyik példája 
volt a lisszaboni szerződéssel kapcsolatos első népszavazás. Mi egy EU-szkeptikus, 
euroszkeptikus párt vagyunk, és ez egy nagyon fontos lépés volt. Szájer József képviselő úr 
annak idején azt mondta a Parlamentben a lisszaboni szerződés elfogadásakor, hogy ez az 
Európai Unió számára egy „reset”-et jelent, és egy egészen új szoftverrel indulunk el. 
Személy szerint a mi pártunk ezt a szoftvert nem támogatja, de önök is egy első esetben egy 
népszavazáson ezt elutasították.  

Nos, ha megnézem az önök elnökségi prioritásait, az első helyeken a következők 
szerepelnek: a bankunió kiépítése, a Gazdasági és Monetáris Unió kiteljesítése, költségvetési 
felügyelet megerősítése, amit úgy szoktak mondani, hogy: még több Európa. Tehát ez 
számomra egy kicsit eltérő attól, amit én az ír felfogásnak gondoltam.  

Ezért hadd kérdezzem meg, hogy egyetértenek-e azzal a felfogással, amit Barroso 
nyíltan mondott az előző ülésszak kezdetén, augusztusban, hogy egy föderatív állammá kell 
alakulnia az Uniónak, illetve amit Angela Merkel tavaly a prágai egyetemen úgy fogalmazott 
meg, hogy az integrációt úgy kell kiteljesíteni, hogy egy-egy országnak az lesz a szerepe, mint 
ma egy-egy regionális önkormányzatnak.  

Tehát az eddigi bevezetés alapján azt szeretném kérdezni, részben a prioritások alapján 
is, hogy Írország, az ír elnökség milyen uniós jövőképet képzel el. Ha nagyon 
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leegyszerűsíteném, akkor úgy mondják, hogy a De Gaulle-i gondolat, a nemzetek Európája és 
egy integrációt elmélyítő Európai Egyesült Államok, melyik az önök jövőképe? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Több képviselőt nem látok jelentkezni.  
Tisztelt Nagykövet Úr! Még egy rövid kérdést engedjen meg! A 2011-es magyar 

európai uniós elnökségnek szintén egyik fő prioritása volt a bővítés. Mi a félév során nagyon 
sokat dolgoztunk Horvátország tagfelvételéért. Úgy hiszem, hogy jól dolgoztunk, és örömmel 
látom, hogy az ír elnökségnek szintén a prioritásai között szerepel a bővítéspolitika. 
Számunka nemcsak Horvátország, hanem mi úgy mondjuk, a Nyugat-Balkán országai is 
fontosak.  

Éppen ezért az elnökségünk alatt 2011 áprilisában az Európai Parlamentben egy 
konferenciát szerveztünk a Nyugat-Balkán bővítésével kapcsolatban. Nagyon örülünk annak, 
hogy ezt a gondolatot Írország továbbviszi, hiszen emlékszem, 9 évvel ezelőtt, amikor 
csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor éppen Írország volt a soros elnök, és mi nagyon 
sokat köszönhetünk a gyors tagfelvételünkért nekik.  

Ugyanakkor, tisztelt nagykövet úr, az elmúlt pénteken az állam- és kormányfők közeli 
megállapodáshoz jutottak a következő 7 éves költségvetés ügyében, és ez eléggé feszített 
költségvetés. Az Európai Parlament még a vita előtt áll. Azonban azt is látjuk, hogy a feszített 
költségvetést bővíteni nagyon nehéz lesz, és tudomásom szerint ez a 7 éves költségvetés már 
nem 27, hanem 28 tagállammal számol.  

Azonban a kérdés az, hogy hogyan tovább Izland, Montenegró és Szerbia, Macedónia 
kapcsán, hiszen lehet, hogy az elkövetkezendő 7 évben közel kerülnek a csatlakozáshoz. 
Hogyan látja a nagykövet úr, nincs-e itt ellentmondás? Hiszen ez a 7 éves költségvetés csak 
egy ország, Horvátország tagságával számol.  

Akkor megadom a szót a nagykövet úrnak. Kérem, válaszoljon a kérdésekre! (Lipők 
Sándor megérkezik a bizottság ülésére.) 

 

Kevin Dowling válaszai 

KEVIN DOWLING, Írország budapesti nagykövete: Nagyon szépen köszönöm, elnök 
úr. Ha jól értettem, nagyjából négy olyan területet említettek, amelyekkel foglalkoznom kell, 
és hogy ha megengedik, akkor sorrendben haladnék.  

Az embernek mindig óvakodnia kell európai uniós tagország képviselőjeként attól, 
hogy az összes tagország nevében szóljon. Engedjék meg, hogy csak és kizárólag az ír 
tapasztalat szemszögéből beszéljek.  

Írországnak eddig az volt a tapasztalata, hogy az olyan alapok, mint például a kohéziós 
alapok, illetve a közös mezőgazdasági politika, hozzájárultak a növekedéshez, azonban nem 
lehet azt várni, hogy ezek egyedül járuljanak hozzá, hanem ezeket ki kell egészítsék olyan 
intézkedések, amelyekben az innováció, az átképzés, az új képességek keresése kiegészíti 
ezen alapok működését.  

Írország különösképpen értékesnek látta azt, hogy támogatta őt az Európai Unió a saját 
infrastruktúrája kiépítése során, az oktatási struktúrák bővítése és elmélyítése során, 
különösen az ipari politikája kiteljesítése során.  

Az alapok önmagukban csak egyfajta lehetőséget képviselnek, azonban még nagyon 
sok feladat van akkor, amikor ezeket az alapokat elköltik. És Írországnak nagyon pozitív 
tapasztalatai voltak ezen a téren. Például idén, azt hiszem, a 40. évfordulója van az európai 
uniós csatlakozásnak, és ezen 40 év alatt az ír gazdaság gyakorlatilag átalakult.  

Az export hihetetlen szerepet játszik, túlnyomóan nagy szerepet játszik az ír 
gazdaságban, és ez nemcsak az ipari termék kapcsán, hanem a kutatás-fejlesztésben 
megjelenő exportról is szól, nemcsak élelmiszerben, hanem az élelmiszer-termékekben 
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megjelenő exportról. Tehát azok a területek, amelyeket a kohéziós alap a legjobban tudott 
befolyásolni, olyan területek voltak, amelyek aztán a gazdaságot is növelték.  

Tehát úgy gondolom, hogy egyféle háromdimenziós megközelítés szükséges mind a 
közös mezőgazdasági politika, mind pedig a kohéziós alapok tekintetében. Mindenféleképpen 
látni kell azt, hogy az elköltésük által lehet mélyíteni a képességeinket arra, hogy további EU-
s pénzeket tudjunk felszívni, lehívni. Írország ilyen szempontból nagyon-nagyon jól teljesített, 
azonban ez az abszorpció és lehívás nemcsak arról szól, hogy milyen gyorsan és mennyit 
hívunk le, hanem arról, hogy hogyan és mire költjük el.  

Ami a kohéziós alapok funkciójának, céljának áttekintését illeti, azt hiszem, hogy ha 
azt nézzük, hogy most hol vagyunk, a folyamatnak melyik szakaszában vagyunk, akkor ez 
még túl korai, hiszen az Európai Parlamentnek először jóvá kell hagynia azt, amiről az 
Európai Tanács most döntött. Ez mindenféleképpen egy olyan folyamat lesz, amelyhez 
jelentős vita, illetve az alapoknak egy jelentős áttekintése, vizsgálata fog párosulni.  

Ami azt a kérdést illeti, amely Európa irányultságára vonatkozik, hogy milyen irányba 
halad Európa, itt több dolgot említenék. Az ír alkotmány előírja, hogyha bármilyen 
hatalomátadás vagy jogkörátadás megtörténik az Európai Unión belül, ezt népszavazásra kell 
bocsátani. Ezért Írországban több népszavazás volt alapszerződésekkel, szerződésekkel 
kapcsolatban. Több országban elegendő volt a parlamenti eljárás. Nálunk ez minden 
alkalommal népszavazást igényelt. Ez olyan kérdés, amelyet a kormány mindig szem előtt tart 
akkor, amikor tárgyal, bármilyen szerződésről tárgyal. Az ír tagság támogatottsága azonban 
mindig erős volt Írországban, és ezért sokkal inkább arról van szó, hogy milyen messzire 
szeretnénk elmenni az egyes elfogadott szerződésekkel, amelyeket az Európai Unióban 
fogadnak el, minthogy egyféle egzisztenciális kérdés lenne Írország EU-tagsága.  

Ezért nehéz bármely kormány számára ezt megjósolni, gyakorlatilag az ír nép, az ír 
választók akaratától függ Írország irányultsága a szerződésekkel kapcsolatban.  

Azt kell mondanom, hogy a legutóbbi szerződés, alapszerződés például a fiskális 
konvergenciával kapcsolatban, Írországban átment, 60 százalékos többséggel, még olyan 
időben is, amikor súlyos gazdasági nehézségeket éltünk meg, akkor, amikor jelentős 
mennyiségű többletadót kellett fizetni az embereknek és költségcsökkentést elviselni az 
embereknek. Ez azért valahol azt mutatja, hogy a társadalomban változatlanul magas szinten 
van a támogatottsága, nemcsak magának az európai uniós tagságnak, hanem az Európai Unió 
ügyei előrevitelének.  

Ez egy olyan kérdés tehát, amelyet, azt hiszem, minden egyes alkalommal a választók 
döntenek el, és én úgy hiszem, hogy ilyenformán nem jósolható a végeredménye. Viszont 
Írországban mindig figyelembe kell venni, tudnunk kell, mindig ott van, szem előtt van, hogy 
ezekben az ügyekben nekünk népszavazást kell kiírni, a népszavazást aztán az adott 
kérdésben ki kell írni és végre kell hajtani.  

Ami a bővítést illeti, elnök úr, én azt mondanám, hogy teljes mértékben egyetértünk 
abban, hogy tudniillik a bővítést mindig is szerettük volna előrevinni, hiszen úgy gondoljuk, 
hogy ez mindig is előnyére vált az Európai Uniónak. Említette saját lelkes hozzájárulásunkat 
Magyarország tagfelvételéhez anno, és én úgy hiszem, hogy szorosan együtt tudtunk működni 
Magyarországgal is Horvátország csatlakozásának kapcsán, a magyar elnökség ideje alatt. 

Mi az európai perspektívát a Nyugat-Balkán szempontjából életfontosságúnak tartjuk. 
Az Európai Unió kapta meg decemberben a Nobel-békedíjat. Azért ez egy erőteljes 
emlékeztetés volt arra, hogy ez nemcsak egy gazdasági unió - ez a békéről, a stabilitásról 
szóló unió is egyben. Ez egy unió, amely egyben biztonságot nyújt, stabilitást nyújt a saját 
tagországainak, és ez egy olyan kilátás, amely nagyon fontos, hogy meglegyen a Nyugat-
Balkánon.  

Az a lendület, amelyet elértek és amelyet Magyarország is erőteljesen támogatott, 
tehát a demokratikus, békés megoldása a vitáknak, azon útkeresésnek, amely lehetővé teszi, 
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hogy a lakosság is részesüljön a gazdasági növekedés javaiból, ez mindvégig fontos volt az 
Európai Unió számára, és mi is az elnökségünk során fontosnak tartjuk, hogy fenntartsuk ezt a 
féle lendületet, amely véleményünk szerint egy olyan folyamat lesz azért, ami elhúzódó lesz, 
de úgy gondoljuk, hogy mégis egyre szorosabb kapcsolatokat fog biztosítani ezen 
országoknak az Európai Unióban.  

Hogy ha Horvátország júliusban csatlakozik, akkor már egy azonnali szomszédja lesz 
több nyugat-balkáni országnak, és azt hiszem, hogy akkor már az Európai Unió számára is 
legalább annyira fontos lesz, hogy békés stabilitást lásson. Előnynek és szükségességnek is 
tartjuk azt, hogy a bővítés ügyét előrevigyük.  

Remélem, hogy sikerült minden kérdésre választ adnom. Ha bármit esetleg kihagytam, 
akkor szívesen válaszolok. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megköszönöm a nagykövet úr válaszait. Köszönöm a 

tájékoztatót. Tartjuk a kapcsolatot a követséggel, hiszen szokás szerint még lesz alkalom arra, 
hogy a nagykövet úr megjelenjen a bizottságunk előtt, és párbeszédet folytassunk az ír 
elnökség munkájáról. 

Tisztelt Bizottság! Bizottsági ülésünket bezárom. Tájékoztatom képviselőtársaimat, 
hogy a soron következő ülésre várhatóan február 18-án, hétfőn kerül sor. A napirendi pontok 
egyeztetés alatt állnak.  

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a Külügyi Igazgatóság kérésére kiosztásra 
került a „Délvidéki Magyar Golgota 1944-45” című kiadvány.  

Köszönöm a megjelenést. Bizottsági ülésünket bezárom. Viszontlátásra!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 17 perc)  
 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária 


