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Kovács László (MSZP) távozása után Szabó Vilmosnak (MSZP)

Meghívottak részéről
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Carl B. Hamilton, a bizottság elnöke (Liberális Párt)
Marta Obminska képviselő (Mérsékelt Párt)
Lars Hjälmered képviselő (Mérsékelt Párt)
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Frederick Federley képviselő (Centrum Párt)
Désirée Liljevall képviselő (Szociáldemokrata Párt)
Patrik Björck képviselő (Szociáldemokrata Párt)
Eva-Lena Jansson képviselő (Szociáldemokrata Párt)
Robert Halef képviselő (Keresztény Demokraták)
Margareta Hjorth titkárságvezető
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 23 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó
reggelt kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm az elnök urat és delegációját Magyarországon.
Engedje meg, hogy a bizottságunk nevében köszöntsem önt és delegációját, ahogy ön is
megállapította, hogy a hosszú svéd tél után önöknek milyen felüdülés a magyar tavaszba
jönni.

Eszmecsere a svéd parlament Európai ügyek bizottsága képviselőivel

Néhány gondolatot engedjen meg nekem azzal kapcsolatban, hogy bizottságunk
munkájáról két gondolatot szóljak. A Külügyi bizottság elsősorban külpolitikai kérdésekkel,
kétoldalú kapcsolatokkal, biztonságpolitikával, NATO-ügyekkel és európai uniós ügyekkel
foglalkozik, pontosan azért is, mert ma Magyarországon elsősorban a Külügyminisztérium
felügyeli ezt a témakört. Ennek okán nagyon fontos, hogy svéd partnereinkkel is tudjunk
találkozni, hiszen nagyon fontos, hogy az együttműködésünknek a különböző formáit
megtalálhassuk.

A mai reggel folyamán volt egy találkozónk a miniszterelnök úrral, úgymond egy
nagybizottság keretében, ahol a kormány a nagyobb stratégiai találkozók vagy csúcsok előtt
tájékoztatja a parlamentet a magyar álláspontról, illetve véleményt cserél a parlamenttel.
Annak okán, hogy Magyarország a soros uniós elnök, és lassan közeledünk a félévhez,
nagyon sok kérdés felvetődött, amellyel igazából nem számoltunk a felkészülési időszakban.

Magyarország nagyon-nagyon komoly munkával - és ebben a bizottságunk is nagy
szerepet vállalt -, felkészült az Európai Unió elnökségére, amelyet január 1-jétől kezdtünk.
Megfogalmaztuk a trió és Magyarország prioritásait, tehát összehangoltuk a munkát az előző
elnökségekkel, a spanyol és a belga elnökséggel. Kiválasztottuk a számunkra is fontos
kérdéseket prioritásként, de azt kellett tapasztalnunk, hogy január 1-jét követően az élet
fölülírt nagyon sok kérdést és feladatot. Egyrészt az Európai Közösségen belüli pénzügyi-
gazdasági helyzet problémás kérdéseinek a koordinációját. Közben kialakult egy nagyon
kemény és válságos helyzet Észak-Afrikában, bár amióta külügyi főbiztosa van az Európai
Közösségnek, azóta nem a soros elnöknek az első számú feladata az ilyen ügyekben eljárni.
De természetesen a főbiztos asszonnyal együtt a magyar külügyminiszternek és a magyar
miniszterelnöknek is megvannak a különböző feladatai, illetve az együttműködési
kötelezettségei. És még sorolhatnánk azokat a problémákat, amelyeket talán még november és
december táján nem láttunk, illetve a magyar elnökség át kellett hogy fogalmazza a
hangsúlyokat az elnökségi munkájában. Ezzel kapcsolatban azért is fontos, hogy ezt
elmondjam, mert közeledünk a soros elnökségünk félidejéhez, és ezeket a félévi vagy félidős
megbeszéléseket, tanácskozásokat le fogjuk bonyolítani itt, a parlament keretein belül is.

Még két rövid mondatot engedjen meg arról, hogy az európai ügyekben az Európai
Unió soros elnökségével kapcsolatos feladatokat mi nagyon komolyan vesszük a magyar
parlamentben. Működik egy ötpárti munkacsoport, amely időszakonként egyeztet a
Külügyminisztériummal az éppen aktuális ügyekről. Működik az a konzultációs fórum,
amelyen ma reggel is voltunk, ahol a miniszterelnökkel egyeztetünk különböző álláspontokat.
És az Európai ügyek bizottsága pedig napi szinten végzi a parlamentre háruló, unióval
kapcsolatos feladatokat, és igyekszünk programok és konferenciák keretében kivenni a
részünket a soros elnökségi feladatokból. Például május 5-én és 6-án lesz Magyarországon a
külügyi bizottsági elnökök találkozója, a COFACC-ülés.

Ha megengedi, elnök úr, részben átadnám önnek a szót, természetesen azzal, hogy a
mai találkozónkat - ha rövid időben is - próbáljuk egy beszélgetés formájában végigvinni.
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Carl B. Hamilton bevezetője és a bizottsági tagok bemutatkozása

CARL B. HAMILTON, a bizottság elnöke (Liberális Párt): Köszönöm szépen.
Szeretném megköszönni, hogy eljöhettünk ide, és véleményt cserélhetünk az EU politikájáról.
De ugyanilyen fontos számunkra, svédek számára, hogy találkozzunk a Nappal, és a
meleggel. Nagyon hosszú és hideg tél volt most Svédországban, és igen nagy meleghiánnyal
küzdünk, de szerencsésen találkoztunk ezzel a meleggel, mind kint, mind pedig a tárgyalások
során, már tegnap. Nekünk holnap lesz találkozónk a svéd miniszterelnökkel - hasonlóképpen,
ahogy önöknek volt ma -, de hallottam hogy önök ma nagyköveteket is meghallgatnak. Ez
nem létezik Svédországban, de ez jó ötlet, gondolkodni fogunk rajta.

Először is hadd dicsérjem meg Magyarországot azon a területen, ami az én
szakterületem, és ez pedig a gazdaságpolitika területe. Nagyon elégedettek vagyunk azzal a
munkával, amit Magyarország végzett a gazdasági kormányzásra vonatkozó
törvényjavaslatok kapcsán. Rendkívül fontos hosszú távon, hogy rendet rakjunk az európai
gazdaságpolitikában, hogy levigyük a munkanélküliséget.

Most pedig szeretném megkérni a bizottságunk képviselőit, hogy röviden
mutatkozzanak be.

LARS HJÄLMERED (Mérsékelt Párt): Lars Hjälmered vagyok, a svéd Mérsékelt Párt
képviselője.

FREDRICK FEDERLEY (Centrum Párt): Fredrick Federley vagyok, a svéd liberális
párt képviselője, és főleg migrációs, illetve társadalombiztosítási kérdésekkel foglalkozom.

ROBERT HALEF (Keresztény Demokraták): Robert Halef vagyok a Keresztény
Demokraták képviselője, az EU-bizottságban és a külügyi bizottságban dolgozom.

CARL B. HAMILTON, a bizottság elnöke (Liberális Párt): A két kollégánk nem
Svédországban született, tehát sem Robert, sem pedig a következő hölgy, aki most
bemutatkozik.

MARTA OBMINSKA (Mérsékelt Párt): Marta Obminska, lengyel születésű vagyok,
szintén a Mérsékelt Párt színeiben, és az EU-bizottságon kívül a munkaügyi bizottságban is
dolgozom.

CARL B. HAMILTON, a bizottság elnöke (Liberális Párt): Robert pedig eredetileg
Törökországból származik.

CARINA ADOLFSSON ELGESTAM (Szociáldemokrata Párt): Carina Adolfsson
Elgestam vagyok, a Szociáldemokrata Párt színeiben, és az EU-bizottságon kívül a gazdasági
bizottságban is részt veszek, kereskedelmi kérdésekkel foglalkozom.

PATRIK BJÖRCK (Szociáldemokrata Párt): Patrik Björck vagyok, a
Szociáldemokrata Párt színeiben, és az EU-bizottságon kívül a munkapiaci helyzettel
foglakozó bizottságban is tag vagyok.

DESIRÉE LILJEVALL (Szociáldemokrata Párt): Desirée Liljevall vagyok a
Szociáldemokrata Párttól, és az EU-s bizottságon kívül a közlekedési, illetve
telekommunikációs kérdésekkel foglalkozom.
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EVA-LENA JANSSON (Szociáldemokrata Párt): Eva-Lena Jansson vagyok a
szociáldemokratáktól, az EU-bizottságon kívül a társadalombiztosítási bizottságban is tag
vagyok, és migrációs kérdésekkel is foglalkozom.

CARL B. HAMILTON, a bizottság elnöke (Liberális Párt): A hivatalvezetőinket is
kérem, mutatkozzanak be.

PIA TÖRSLEFF HERTZBERG titkárhelyettes: Pia Törsleff Hertzberg vagyok,
külügyi és általános kérdésekkel, jogi, illetve belügyi kérdésekkel foglalkozom.

MARGARETA HJORTH titkárságvezető: Margareta Hjorth vagyok, a hivatal
vezetője.

Kérdések, válaszok

CARL B. HAMILTON, a bizottság elnöke (Liberális Párt): Talán hosszú volt a
bemutatkozás, de fontosnak tartottam, hogy megmutassuk, milyen sokféle ez a bizottság,
milyen sok arca van. Megpróbálok gyors lenni, hiszen nagyon sok kérdésünk lenne, úgyhogy
rögtön fel is tenném az első kérdésemet. Azt tapasztaltuk, hogy Magyarországnak sokkal jobb
viszonya van Oroszországgal, mint a szomszédos országoknak. Mi ennek az oka? Nincsen
semmi kifogásunk ez ellen, csak kíváncsiak vagyunk rá.

ELNÖK: Igen, ez egy kicsit váratlan kérdés, hogyha európai ügyekről beszélgetünk.
Nézze, Oroszország alapvetően stratégiai partnere Magyarországnak, és hogyha az
energiapolitikát nézzük, akkor ma Magyarországon egy alapvető szempont, hogy például
Oroszországból érkezik a gázfelhasználásunknak a 80 százaléka, egyetlenegy csatornán. És
természetes dolog, hogy ha egy kicsit a történelmi múltat is nézzük, akkor Oroszországgal a
kapcsolataink egyrészt megváltoztak, de ettől függetlenül vannak közös ügyeink, amelyekben
együtt kell működnünk vagy együttműködünk. Ezek elsősorban gazdasági ügyeket jelentenek,
illetve gazdasági lehetőségeket.

Jelentős orosz részvétel van a magyar gazdaságban, elsősorban az energiaszektorban,
a vegyiparban, atomenergiában. Tulajdonképpen ez egyfajta évek, évtizedek óta tartó
együttműködés is, illetve jelenleg például gázszolgáltatások terén Magyarországnak nincs
más lehetősége. Például ennek okán nekünk nagyon fontos az, hogy mielőbb megtörténjen
egy új vonal kiépítése, a diverzifikáció, legyen ez Nabucco-program, vagy legyen a Déli
Áramlat vagy a NUTS kérdése.

Az, hogy mennyire közeli Magyarország kapcsolata Oroszországgal, azért ez nem
foglalható össze egy tőmondatban. Vannak bizonyos szempontból nézetkülönbségek, hiszen
Magyarország az Európai Közösségnek, illetve a NATO-nak is tagja, és a különböző
térségeknek a megítélése sok esetben más orosz részről és Magyarország részéről is, legyen
az a Keleti Partnerség kérdése, adott esetben a volt szovjet tagállamokhoz vagy például a
mostani új köztársaságokhoz vagy az azóta létrejött köztársaságokhoz való viszonyulásunk
azért különbözik az orosz politikai vonaltól. Én úgy gondolom, hogy az, hogy
Magyarországnak szoros kapcsolatai vannak Oroszországgal, elsősorban kifejezetten egy
pragmatikus gazdasági szempontból igaz dolog. Megmondom őszintén, az én fő nyelvem is
az orosz nyelv és aránylag értek a térséghez, ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy jó
kapcsolataink legyenek Oroszországgal. De természetesen fontosnak tartom, hogy legalább
ilyen jó vagy ennél jobb kapcsolataink legyenek az európai uniós tagországokkal vagy adott
esetben az Egyesült Államokkal vagy más országokkal.
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Ma Magyarországon tapasztaljuk azt vagy tapasztalható az, hogy egyre nagyobb
például Kína felől az érdeklődés Magyarország felé mint európai uniós ország felé, és mi
igyekszünk megtalálni ezt az egyensúlyt, azokat az együttműködési formákat, amely
Magyarország számára is hasznos lehet. Hiszen számunkra nemzeti érdek, hogy jól együtt
tudjunk működni gazdasági téren és természetesen úgy, mint az Európai Uniónak a tagja,
azokkal az alapvetésekkel, amelyet a tagságunk jelent. Politikai kapcsolatok terén pedig:
mivel mi is egy színes bizottság vagyunk, a képviselőtársainknak, mivel különböző
bizottságokban vagyunk, más és más a politikai kapcsolatuk adott esetben orosz pártokkal,
vagy azt is lehetne mondani, hogy vannak bizonyos árnyalatnyi különbségek az
Oroszországgal kapcsolatos megítélésben. Tehát ez egy nagyon színes paletta, amit magyar-
orosz kapcsolatok terén elmondhatunk.

Én is körbenéztem, és láttam, hogy az alelnök úr, Kovács alelnök úr már jelentkezik
is, talán a témával kapcsolatban is, neki is megadnám a szót.

KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Elnök Úr!
Képviselő Hölgyek, Urak! Én azt gondolom, hogy Magyarország és Oroszország viszonya
attól vált normálissá, hogy mind a két fél tett bizonyos lépést. Magyarország részéről
megtörtént a korábbi, múltbéli sérelmek háttérbe szorítása, mert volt bőven a magyar-szovjet
kapcsolatokban sérelem, sőt, még a magyar-orosz viszonyban is mondjuk 160 évvel ezelőtt,
de túlléptünk ezen, és ez a mai kapcsolatokban nem érzékelhető. Oroszország pedig
tudomásul vette azt, hogy a szovjet birodalom széthullott, és Magyarország önálló, független,
demokratikus ország.

’94 és ’98 között, amikor Magyarország külügyminisztere voltam, akkor egy nagyon
érdekes folyamat részese voltam. ’94-ben Andrej Kozirev, akkori orosz külügyminiszter
rendkívül ingerülten reagált arra, hogy Magyarország a NATO tagja kíván lenni. ’98 tavaszán
itt járt Jevgenyij Primakov akkori orosz külügyminiszter, és mivel akkor már a csatlakozási
folyamat elindult, azt mondta, hogy Oroszország számára Magyarország NATO-tagsága egy
fait accompli, kész tény, amit tudomásul veszünk. És még hozzátett egy mondatot, amit a
nyilvánosság előtt biztos nem mondott volna, azt mondta, ha 1956-ra gondolok, meg is értem
Magyarország NATO-tagságra irányuló törekvését. Ez a két kiindulópont, és amit elnök úr
elmondott, nagyon sokrétűek a közös gazdasági érdekek, és bizonyos, ezen túlmutató érdekek,
mint például a nemzetközi stabilitáshoz fűződő érdekek.

ELNÖK: Engedje meg, elnök úr, hogy röviden visszakérdezzek európai ügyekben,
hiszen a következő napokban - csütörtökön és pénteken - lesz az Európa Tanács
csúcstalálkozója, és ott óhatatlanul szóba fog kerülni az európai paktum kérdése, illetve azok
a gazdasági kormányzási kérdések, amelyeket most, úgy tűnik, 6 pontban meg lehet
fogalmazni: azokat a törekvéseket, amelyeket a közösség fontosnak tart. Van-e ebből a
6 pontból olyan ügy, amelyben Svédországnak esetleg más álláspontja van, mint más
tagországoknak?

CARL B. HAMILTON, a bizottság elnöke (Liberális Párt): A 6 pontot illetően a svéd
parlament nagy többséggel támogatja ezeket, és úgy képzeljük, hogy hatással is voltunk ezek
kialakítására. Viszont az europaktumot illetően a parlament két részre szakadt, és a többség
amellett döntött hogy nem csatlakoznak az europaktumhoz. Természetesen amennyiben a
feltételek később megváltoznak, akkor ez a kérdés újra felvethető, de jelen pillanatban az az
álláspont - és erre azt kell mondanom az én szempontomból, hogy sajnos -, hogy nem
csatlakozik Svédország.

Amennyiben lehetséges, két kollégámnak adnám át a szót, akik kérdéseket tennének
fel.
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FREDRICK FEDERLEY (Centrum Párt): Köszönöm szépen az eddigieket, nagyon
érdekes ez a megbeszélés. Két további kérdésem lenne. Az első pont az europaktumot érinti.
A német és francia kezdeményezés nyomán gyakorlatilag egy új aréna alakult ki a
döntéshozásban az Európai Unióban. Svéd részről viszont nem értünk egyet ezzel a
változással, és azt gondoljuk, hogy a lisszaboni szerződés keretein belül kellene maradni. Az
lenne a kérdésünk, hogyan élték meg azt, hogy az elnökség mellett egy párhuzamos struktúra
alakult ki hirtelen ebben a kérdésben.

Rögtön feltenném a másik kérdést is, amely a romastratégiát érinti, és szeretném
kifejezni a köszönetünket, illetve elmondani, hogy mennyire elégedettek vagyunk az eddigi
fejleményekkel. Ugyanakkor jelentések érkeztek a magyarországi romák nem igazán könnyű

helyzetéről, és természetesen egy állam szavahihetősége mindig nagyban múlik azon, hogy
mennyire segíti a legkiszolgáltatottabbakat. Éppen ezért szeretnék rákérdezni erre, hogy
hogyan áll a romastratégia magyar szempontból.

CARL B. HAMILTON, a bizottság elnöke (Liberális Párt): Carina is szeretne
kérdezni.

CARINA ADOLFSSON ELGESTAM (Szociáldemokrata Párt): Az energiakérdésekre
szeretnék rákérdezni. Említette, hogy Magyarország rá van szorulva Oroszországra az
energiaellátás szempontjából, és Magyarország saját energiaellátása rendkívül kicsi. Hosszú
távon milyen elképzelések vannak arra, hogy biztosítsák a biztonságos ellátást?

ELNÖK: Kezdem az első kérdéssel, mert arra talán röviden tudok válaszolni.
Magyarország szempontjából az eurózónába tartozó országok saját új csoportosulása azért
nem problémamentes, mert kicsit a kétsebességes Európa képét veti föl. Magyarország
számára, ha reálisak akarunk lenni - jelenleg a GDP-arányos államháztartási hiány
82 százalékon van -, 2020-ig nem valószínű, hogy beszélhetünk arról a kérdésről, hogy
csatlakozunk az eurózónához. Nem szeretném leterelni magamról a válaszadást, de a
következő programjuk a Gazdasági bizottsággal lesz, ahol erről részletesebben is tudnak szót
váltani, eszmét cserélni, gazdasági ügyekben nálam sokkal okosabb emberekkel.

A második kérdésre majd harmadikként válaszolnék, először az energiaüggyel
kapcsolatos kérdésről szólnék. Ma Magyarország egyetlen irányból kapja a gázellátását -
amire részben az iparunk, illetve a lakossági ellátás is épül -, Oroszországból Ukrajnán
keresztül úgy, hogy közben Magyarország részben egy elosztóhely is, hiszen több országba
leágazik ez a gázvezeték. Ebből adódik, hogy ezeket a leágazásokat más irányba is meg lehet
hosszabbítani, és Közép-Európában egy együttműködési forma alakult ki az egymást
kölcsönösen megsegítő gázellátási hálózatra. Ezenkívül bízunk a különböző LNG-
lehetőségekben is, erre vannak törekvéseink, és nagy dolog lenne, ha az Európai Közösség is
elhatározná magát, hogy a Nabucco-gázvezetéket mielőbb megépíti.

Hiszen európai finanszírozás nélkül elképzelhetetlen az, hogy ez a vezeték
megépüljön. Ez egy lehetőség lenne, ez egy alternatíva lehetne Azerbajdzsán mint
forrásország felől a gázellátásra Magyarországon, illetve Közép-Európában. Tehát egy
európai vezeték azerbajdzsáni és közép-ázsiai gázellátással. Ugyanúgy nyitott Magyarország
a Déli Áramlatra, amely egy már új vezeték oroszországi gázellátással. Ezzel a problémával
igazából akkor szembesültünk, hogy csak egy vezetékünk van, amikor az orosz-ukrán gázvita
kialakult, és Magyarországra heteken keresztül nem volt gázszállítás és a saját tartalékainkhoz
kellett nyúlni. Ez egy biztonsági kockázat volt akkor. Ezenkívül természetesen a megújuló
energiák, de itt vannak a bizottságban olyanok is, akik ezekhez a kérdésekhez jobban értenek,
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mint ahogy Nagy Andor képviselőtársam, aki a Fenntartható fejlődés bizottságában pont ilyen
ügyekkel foglalkozik.

A harmadik kérdésben csak röviden. A roma stratégia az egy nagyon nehéz kérdés. Ez
egy európai kérdés. Ma Magyarországon talán erőteljesebb kérdés, illetve stratégiai ügy.
Magyarország annyiban szeretne hozzájárulni a roma stratégiához, hogy alapvetően magyar
képviselők az Európai Parlamentben elvégezték ezt a munkát Járóka Líviával az élen. De ettől
függetlenül Magyarországon a roma stratégia, a romaügy belpolitikai kérdés, nagyon sok vita
van ebben az ügyben. A felzárkózás, illetve az integráció az én megítélésem szerint két úton
lehetséges, az oktatáson és a munkába való visszatérésen vagy a munkában való részvételnek
a lehetőségén keresztül. Ezt mondom úgy, hogy saját tapasztalataim is vannak, hiszen a saját
választókörzetemben is jelentős a roma kisebbségnek a száma. Látom azokat a problémákat és
lehetőségeket is, amelyeket például a képzésen keresztül, az oktatáson keresztül meg lehetne
oldani. És látom azt a problémát vagy a lehetőségét annak, hogy a munkába állással ezeknek a
közösségeknek lehetne nyitni egy lehetőséget arra, hogy önmaguk is fel tudjanak zárkózni.
Persze ez egy olyan kérdés, amelyet órákon és napokon keresztül lehetne vitatni.

Engedjék meg, hogy én is átadjam a szót a képviselőtársaimnak, akik jelentkeztek.
Ertsey Katalin képviselő asszony jelentkezett, utána Nagy Andor képviselő úr, Kovács
alelnök úr és Samu képviselő úr.

ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm, elnök úr. Két megjegyzésem lenne ezekhez
a válaszokhoz, bár azt gondolom, hogy az elnök úr válasza elég jól tükrözte azt a felfogást,
ami nemcsak az orosz gázfüggőséghez, tehát az energiafüggőséghez való viszonyt jelenti,
hanem azt is, hogy a hosszú távú megújuló energiák irányában nagyon minimális
gondolkodás van.

Azt tudniuk kell - nem lesz most időnk erről beszélni -, hogy nemrég egy olyan
energiatörvényt fogadott el a parlament, ami a megújulókra vonatkozó stratégia teljes
kinyírását jelenti - bocsánat, hogy ezt az erős szót használom, tehát a megújuló energiákba
való befektetés lehetőségét teljességgel lehetetlenné teszi. Tehát nemcsak a diverzifikáció
ügyében tűnik úgy, hogy elfogadjuk ezt a függőséget immár hosszabb távra is, de a
megújulók tekintetében gyakorlatilag nincsen inszentív, nincsen ösztönzés. Mi ezt egy nagyon
súlyos gondnak látjuk, azt érezzük, hogy nem sikerül megérteni azokat a kihívásokat, amelyek
Európában láthatóak. Más témákban is hasonló fajta, kicsit rövid távú gondolkodást látunk.

Ez átvisz a másik megjegyzéshez: a roma stratégia. Úgy fogalmazni, hogy európai
szinten ezt a munkát már elvégezték, azt gondolom, hogy elég optimista megfogalmazása a
dolognak. Tehát prezentáltak egyfajta megközelítést. A vita viszonylag kevés érdeklődés
mellett elindult, és azt remélem, hogy sikerül ezt az érdeklődést fokozni, tehát nemcsak azok
az országok, ahol jelentős ez a probléma, de azok az országok is, amelyek érzik, hogy ez egy
növekvő probléma Európában, érdeklődni fognak. Tehát ez az európai érdeklődést is,
remélem, fokozni fogja. Ugyanakkor Magyarországon - és önök erre a vonatkozására
kérdeztek rá a roma stratégiának - egy nagyon súlyos mélyszegénységi krízis van
kialakulóban. Egy rendkívül jó szemléletű, de sajnos gyenge és egyelőre az elmúlt tíz hónap
óta eredményeket nem mutató társadalmi felzárkóztatási felelőse van a kormányban ennek a
témának, aki, úgy tűnik, hogy szótlanul tűrte azt, hogy a felére vágják vissza a
közmunkaprogramokat, a belügyminiszter pedig szintén szótlanul tűri, hogy félkatonai
szervezetek fenyegessenek nagyon súlyos konfliktusba süllyedt falvakat. Azt gondoljuk, hogy
ez nem a hosszantartó, fenntartható megoldásoknak az iránya.

Köszönöm.
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ELNÖK: Ez is egyfajta megközelítés, hiszen a parlamentünkben különböző
álláspontok vannak. Azért mondtam, hogy például a roma stratégia belpolitikai kérdés is
Magyarországon.

És gyorsan megadnám a szót Nagy Andor képviselő úrnak.

DR. NAGY ANDOR (Fidesz): Szeretettel köszöntöm önöket Magyarország legszebb
épületében, a Parlamentben. Nagy Andor vagyok és a Kereszténydemokrata Néppártot
képviselem, együtt kormányozzuk az országot a Fidesszel.

Mérsékletre szólítottak fel, mert időhiányban vagyunk, ezért rövid leszek. Tagja és
alelnöke vagyok a Fenntartható fejlődés bizottságának, és szeretnék reflektálni arra, amit az
előbb a képviselőtársam mondott, amivel nem értek egyet. Magyarország energiapolitikájáról
fontos önöknek tudni, hogy az energiabiztonság nálunk nemcsak gazdasági, hanem
nemzetbiztonsági kérdés is. Egy olyan országban, ahol a gázellátás 80 százaléka egyetlen
helyről jön, az energiaellátás nemcsak gazdasági, hanem nemzetbiztonsági kérdés is, ezen jó
lenne változtatni.

Két lehetőség van erre. Egyrészt egy gázdiverzifikáció, az ellátási utak
diverzifikációja, ami nem feltétlenül jó megoldás, de muszáj vele élni, a másik a megújuló
energiák támogatása, mert azok helyben vannak, tehát csökkentik a függőséget. Magyarország
2020-ra 14,6 százalékos vállalást tett. Most 6 százalékon vagyunk, tehát 9 százalékot kell
10 év alatt növelnünk. Szeretném, ha több lenne, de ez a gazdaság ennyit bír ki.
Magyarországnak van egy jelentős atomerőműve, a magyarországi villamos energia
40 százalékát ez az atomerőmű állítja elő. Erről az atomerőműről Magyarország nem mondhat
le, de a fukushimai tragédia után itt is szükség van bizonyos bővítések kapcsán
felülvizsgálatra. Minden felelős döntést meghoztak az ehhez értő szakemberek.

A romakérdésről két-három mondatot szeretnék mondani, mert az én
választókörzetemben a választóim 20 százaléka roma származású. Azt gondolom, a
problémának az a megközelítése helyes, ha nem nélkülük, hanem velük együtt születnek
megoldások, ha az oktatás azt célozza meg, hogy legyen saját roma értelmisége a
cigányoknak, akikkel együtt lehet működni, a munka pedig azt a célt szolgálja, hogy ne csak
emberi jogi alapon és szociális alapon viszonyuljunk a kérdéshez. Az igazán lényeges
megoldást az jelentené, hogy minden roma, aki dolgozni akar, találjon munkahelyet.
Ugyanakkor vannak olyan családok, ahol már a nagyapa meg az apa sem dolgozott, a gyerek
azt sem tudja, mi az, hogy munkába járni. Van olyan család, ahol egyedül a gyereknek kell
időben fölkelni reggel. Ez egy nagyon nehéz világ.

A választókörzetemben van egy olyan program, amely próbál ezen változtatni, ez a
gyermekszegénység-ellenes program. Javasolni fogjuk majd az Európai Unió bizottságainak,
hogy tanulmányozzák ezt a programot. Most időhiány miatt nem mesélem el, hogy miről szól,
de tanítani próbáljuk az anyákat a gyerekekkel együtt, hogyan kell bevásárolni, hogyan kell
ételeket főzni, mert ebben a világban az ilyen tudás megtanítására is szükség van, és próbálják
a gyerekeket az iskolában tartani addig, amíg lehet, hogy a családi háttér ne húzza őket vissza.
Úgy gondolom, mi magyarok jelentős hozzájárulást tudunk tenni ahhoz, hogy a romakérdés -
ami nemcsak magyar, hanem európai probléma - előbb-utóbb megoldásra kerüljön.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kovács alelnök úrnak adnám meg a szót röviden,
és talán még nagyon-nagyon szűken belefér az időbe Samu képviselő úr hozzászólása is. Csak
röviden, mert, a protokoll most erősebb egy kicsit, mint mi.

KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Az elmúlt
20 évben háromféle szemszögből láttam a kétsebességes Európa problémáját: mint a kívül
álló, de befelé törekvő Magyarország külügyminisztere, utána már a tag Magyarország
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külügyminisztere, és öt évig mint az Európai Bizottság tagja, belülről. A kérdés az, hogy
kirekesztő, exkluzív vagy befogadó, inkluzív kétsebességes Európáról beszélünk-e. Amikor
Magyarország csatlakozott, az agrártámogatás, a direct payment például csak töredéke volt a
régi tagországokénak, ez egy kirekesztő jellegű kétsebességes Európa. Ez nem
Magyarországon múlott, hanem a szabályokon. De az eurózónához tartozás vagy a schengeni
övezethez való tartozás befogadó jellegű. Svédország nem azért van kívül az eurózónán, mert
nem engedik be, hanem mert nem akarja, a saját megfontolásai alapján. Ez az inkluzív
kétsebességes Európa inkább ösztönzi a fejlődést, nem fékező azoknak az országoknak az
álláspontja, amelyek valamiért arra az együttműködésre nem hajlandók.

Ezért vagyok híve az enhanced cooperationnek, a megerősített együttműködésnek,
amely a tagországok választásán múlik, hogy részt vesznek-e benne vagy sem.

ELNÖK: Samu képviselő úr, kérem, hogy tényleg röviden, mert hamarosan kezdődik
a másik program.

SAMU TAMÁS GERGŐ (Jobbik): Rövid leszek, köszönöm szépen. Valóban,
ahogyan elnök úr korábban említette, eléggé fontos belpolitikai kérdés a romakérdés, vagy hát
mi magyarul cigánykérdésnek mondjuk, hiszen ez a hagyományos neve a roma
társadalomnak.

Az elmúlt nagyjából 20 évben nagyon mérsékelten volt kezelve ez a kérdés, inkább az
elhallgatás volt jellemző a problémákkal kapcsolatban, és ezt vetette fel a nemzeti radikális
Jobbik párt, amelynek a képviselője vagyok. Van a szociális, oktatási, valamint munkaerő-
piaci helyzeten kívül egy másik megközelítése is ennek a kérdésnek; a másik oldal az, hogy a
jelenlegi helyzetükben nagyon nagy a bűnözés aránya a cigányok között, és ahogyan a
képviselőtársam is említette, erre van egy reakció a magyar társadalom részéről, beindult egy
ilyen önvédelmi reflex.

Úgyhogy ilyen szempontból is kezelni kell ezt a kérdést. Mi úgy látjuk, hogy
rendvédelmi szempontból is nagyon fontos teendője van a kormánynak.

Köszönöm, ennyi lett volna.

ELNÖK: Tehát egy rövid kérdés a cigánykérdésről vagy romakérdésről:
Magyarországon nagyon sokféle szempontból kell vizsgálni ezt az ügyet, és nagyon nehéz
igazából a jó irányokat megtalálni. Nem lehet röviden lezárni ezt a vitát, és ez folytatódni fog
a következő időszakban, de mindannyiunknak az az érdeke, hogy mind a romák
szempontjából, mind a többségi társadalom szempontjából is az ügyeinket rendezni kell
egymással. Én bizakodó vagyok, bár ma még nagyon sok ok van az aggodalomra, de egyre
több példát látok - negatív példát is, de pozitív példát is - arra, hogy a cigány emberek, ha
tenni akarnak magukért, akkor sok mindenre képesek, és nagyon sok jó dolgot tudnak
véghezvinni tiszteletreméltó vállalkozóként vagy híres művészemberként is. De nekik is meg
kell találniuk azt, hogy ők mit szeretnének, és milyen irányban szeretnének elindulni, és a
saját differenciált közösségeiken belül hogyan fognak önmagukon belül is harmóniát
teremteni. Ez inkább egy személyes megítélés volt, hiszen mi szomszédok vagyunk Nagy
Andor képviselő úrral, és nálunk is nagyon magas a roma kisebbségnek az aránya a
szavazóink között.

És ne vegye illetlenségnek, elnök úr, de most itt egy ilyen félig lezárt mondattal
kérem, hogy engedjen minket tovább, mert már vár önre a következő csapat, a Gazdasági
bizottság vezérkara. Nekünk pedig a saját bizottságunkban folytatni kell a munkánkat
nagyköveti meghallgatásokkal: mi is szükségesek vagyunk ahhoz, hogy a nagykövetek
megkaphassák a kinevezésüket. Ez egy fontos munka, és eleget kell ennek tennünk.
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Örülök, hogy találkozhattunk, és bízom abban, hogy más formában is tudjuk folytatni
ezt a párbeszédet.

CARL B. HAMILTON, a bizottság elnöke (Liberális Párt): Mi is szeretnénk
megköszönni, hogy ránk szánták ezt az időt, nagyon érdekes válaszokat kaptunk a
kérdéseinkre.

Egy kis ajándékot szeretnék átadni a svéd parlament nevében. (Carl B. Hamilton
átadja Balla Mihálynak a svéd parlament ajándékát, majd a két elnök kezet fog egymással. -
Taps. - Balla Mihály is átnyújtja a magyar parlament ajándékát Carl B. Hamiltonnak.)

Tisztelt Bizottság! Két perc múlva kezdünk a saját termünkben.

(A nyílt ülés végének időpontja: 10 óra 24 perc.
Szünet: 10.24 - 10.38

A bizottság 10 óra 38 perctől zárt ülés keretében folytatta munkáját.)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Farkas Cecília és Szoltsányi V. Katalin


