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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 05 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Nagykövet Úr! Kezdjük el a bizottsági ülésünket. Megállapítom, hogy a 
helyettesítésekkel, miszerint Kalmár képviselő úr helyettesíti Vejkey képviselő urat, jómagam 
Nagy Gábor Tamás alelnök urat, a bizottság határozatképes. 

Kérdezem a bizottságot, hogy az írásban megküldött napirendünkhöz 
kiegészítenivalója van-e a bizottságnak. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt 
bizottságot, ki támogatja mai napirendünket. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 
Első napirendi pontunk Dimitris Yannakakis, a Görög Köztársaság nagykövetének 

tájékoztatója a görög elnökség programjáról és prioritásáról.  
Nagy tisztelettel köszöntöm nagykövet urat. Az előbb azt beszéltük nagykövet úrral, 

hogy tartana egy 25-30 perces - ezt ő dönti el - tájékoztatót a görög elnökségről, ezt követően 
pedig képviselőtársaimnak lehetősége lesz kérdéseket feltenni, véleményeket megfogalmazni. 

Parancsoljon, nagykövet úr! 

Dimitis Yannakakis bevezetője 

DIMITRIS YANNAKAKIS, a Görög Köztársaság nagykövete: (Hozzászólását 
magyarul kezdi.) Köszönöm. Jó napot kívánok! 

Attól tartok, hogy most már angolul kell folytatnom, de ugyanakkor szeretném azzal 
kezdeni, hogy elnök úr, szeretném megköszönni önnek és ennek a tisztelt bizottságnak, hogy 
érdeklődést mutatott a görög elnökség prioritásait illetően, és behívott engem ide, hogy 
ismertessem önökkel ezeket a prioritásokat. 

Január 1-jén Görögország vette át az Európai Bizottság elnökségi pozícióját, ez a mi 5. 
elnökségi időszakunk. Az előzőek ’83-ban, ’88-ban, ’94-ben és 2003-ban voltak. 

Éppen ezért nagyon sok tapasztalatunk van már ezen a területen. A múltbeli 
elnökségeinkre mindenki úgy tekint, hogy azok sikeresek voltak, és különösen büszkék 
vagyunk arra a tényre, hogy az elmúlt tíz elnökség során az ezelőttin, tehát 2003-ban 
csúcsosodtak ki, illetve fejeződtek be azok a megbeszélések és megállapodások, amelyek 
alapján tíz új tagország csatlakozott az Európai Unióhoz, beleértve Magyarországot is. 

Bízunk abban, hogy megvan az a tapasztalatunk és az a know how, ami azt mutatja, 
hogy ismét sikeresek leszünk. Egy gazdasági válság időszakát éljük, legalábbis 
Görögországban, és ebben a kontextusban azt a döntést hoztuk, hogy megpróbáljuk ezt az 
elnökséget a lehető legolcsóbbá tenni. A mi költségvetésünk 50 millió euró lesz, ami sokkal 
kevesebb, mint más elnökségek költségvetése a múltban. Ugyanakkor elsősorban a 
cselekvésekre fogunk koncentrálni és nem az eseményekre, és biztosak vagyunk abban is, 
hogy ez a költségcsökkentés viszont magára az elnökségi munkára nem lesz hatással. 

Ahogy említettem a korábbiakban is, mindannyian tudjuk, hogy voltak az elmúlt két 
évben gazdasági nehézségeink, tehát ez a mostani 6 hónapos időszak rendkívül fontos lesz 
Görögország szempontjából. Egy nagy recessziót követően, amivel körülbelül 25 százalékkal 
csökkent a mi GDP-nk, és amely egy több mint 27 százalékos munkanélküliséget idézett elő, 
és majdnem 60 százalékos ifjúsági munkanélküliséget, mégis sikerült a legnagyobb 
költségvetési kiigazítást elvégeznünk, amely a lehető legrövidebb idő alatt történt, 13 
százalékkal sikerült az államháztartási hiányunkat, a GDP-hiányt csökkenteni, és nagyon 
ambiciózus reformtermékeket vezettünk be. 

Az OECD-ben Görögország az első helyet foglalja el a strukturális változások 
megvalósítása területén. Visszanyertük azt a fajta versenyképességünket, amelyet 2006-ban 
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elvesztettünk, és a kereskedelmi deficitet is csökkenteni tudtuk. 2013-ra fiskális primer 
többletet tudtunk elérni, illetve folyószámlatöbbletet is. 2014-re azt várjuk, hogy pozitív 
növekedési rátát tudunk majd felmutatni hat éves recessziót követően. 

Az elnökségünk az európai választásokat előzi meg, és már elindult a vita a 
tekintetben, hogy az EU milyen válaszokat tud adni a mai kihívásokra. Ez a vita 
természetesen országról országra más és jelentősen különbözik.  

A restriktív, korlátozó fiskális politika miatt, ami miatt a pénzügyi stabilitás elérése, 
illetve a közkiadások konszolidálódása mindenféleképpen hatással volt a szociális és 
társadalmi kohézióra, legalábbis Görögországban mindenféleképpen, de ugyanez igaz számos 
más európai uniós országban is. Ez nagyon sok európaiban aláásta a bizalmat abban, hogy az 
Európai Uniónak megvan az a képessége, hogy elősegítse a gazdasági növekedést és 
csökkentse a magas szintű munkanélküliséget. Az EU-nak ezt a percepciót csökkenteni kell és 
azt kell elérni, hogy az európai állampolgárok úgy tekintsenek az Európai Unióra, mint ami 
prosperitást, stabilitás és munkát is jelent. 

A mi elnökségünk 4 fő területre fog koncentrálni, amelyek mind szélesebb körű 
európai érdeklődésre tartanak számot. Az egyik a növekedés együtt a kohézióval, illetve a 
gazdasági növekedéssel. A foglalkoztatás a legfontosabb. Nagyon sok európai országban 
különösen fontos a fiatalok tekintetében a munkanélküliség, hiszen ha nekik nincs munkájuk, 
nem tudjuk elérni a kívánt eredményeket. Éppen ezért a reálgazdaság, illetve a növekedés 
elősegítése, ilyen módon a likviditás újra felállítása a gazdaságban, elsősorban a kis és 
középméretű vállalkozások területén, ahol még több munkahelyet lehet majd létrehozni. 
Olyan fajta szakpolitikákra van szükség, amelyek megerősítik az európai valós reálgazdaság 
versenyképességét; olyan szakpolitikákra, amelyek az innováció, a szállítás, a közlekedés és a 
turizmus tekintetében érik el az eredményeket. 

A második legfontosabb prioritásunk az integráció létrehozása területén az Európai 
Unióban és az eurózónában, a bankunió decemberi megállapodása alapján. Ennek a 
megvalósításán, illetve az elfogadásán dolgozunk. A gyors és az egységes döntési 
mechanizmus elfogadására fogunk koncentrálni, mert úgy gondoljuk, hogy a válság az 
Európai Unióban az elmúlt évek során, amely egy európai válságnak tekinthető és nem csak 
görög válságnak, ez mutatta és bebizonyította, hogy vannak olyan dolgok, amelyeknek a 
struktúrájában az alapján az euró fekszik, aminek a javítására szükség van, és ez az, mit 
szeretnénk majd előmozdítani. 

Ezt az integrációt úgy kell megtenni, ami az egységes piac integrációját jelenti, illetve 
bizonyos országoknak a speciális helyzetére is majd tekintettel lesz, mind például 
Magyarország is, ami az eurózónán kívül helyezkedik el.  

A harmadik legfontosabb prioritás a migráció, a mobilitás, illetve a megfelelő 
határellenőrzés. Mindenféleképpen szembe kell szállni az illegális bevándorlással, illetve az 
embercsempészettel. Védenünk kell ugyanakkor a közös európai határokat is, és a migrációs 
hullámokat együttesen kell kezelni, miközben ugyanakkor elősegítjük az európai 
állampolgárok mobilitását az európai országok között, és rá kell tekinteni, figyelembe kell 
venni azt is, hogy a harmadik országbli emberek vízumkönnyítését is elősegítsük. Elsősorban 
a mediterrán országokban nagyon nagy migrációs hullámoknak vagyunk kitéve, éppen ezért 
olyan fajta megközelítése kell ennek problémának, amely szerintem egész európai fellépést 
igényel. Az illegális migráció fenyegeti a nemzeti gazdaságokat, amellett pedig jelentős 
humanitárius problémát is jelent. 

Mi tengeri ország vagyunk, ilyen módon hagyományosan van egy negyedik, 
horizontális prioritásunk is, ez a tenger. Szeretnénk újradefiniálni és indítani egy tengeri 
politikát, amely elsősorban az Európai Uniónak a tengeri politikájához kapcsolódik, 
szinergiákhoz, az úgynevezett kék növekedéshez. A halászati, a tengeri, illetve tengerparti 
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turizmus energiaforrásai, illetve a tengeri szállítás területén történő együttműködés szintén 
határőrizetként, illetve a tengeren történő migráció elleni fellépés is nagyon fontos. 

Ezzel kapcsolatosan is nemrég készült egy tanulmány az Európai Unió kereteiben, 
amely szintén a tengeri zónák kitermelésére, illetve azokra a nemzetközi törvényekre 
vonatkozik, amelyek a tengerre íródtak.  

Célkitűzésünk annak a tengerrel kapcsolatos törvények elfogadása, illetve végrehajtása 
lesz, amely a biztonságot, illetve a növekedést tartja középpontjában, ez az, amit egyébként 
júniusban fognak elfogadni. Ebben a tekintetben nagyon fontos számunkra, hogy a hellén 
vagyis a görög elnökséget az olasz elnökség fogja követni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag 
2014. elsősorban a mediterrán országok elnökségén fog alapulni.  

További, bővítéssel kapcsolatos kérdésekre szeretnék rátérni, ami a mi elnökségünk 
elsődleges prioritása, és bár nem tettük a 4 fő prioritás közé, ennek számos oka van. Az első 
az, hogy csak ennyi fő prioritás lehet, tehát ha túl sok fő prioritás van, akkor a végén már nem 
úgy tekintenek a legfontosabbakra, mint a főbb prioritásokra. Úgy gondoljuk, hogy a mi 
legfontosabb prioritásaink azok, amelyeket a tagországok, illetve az Európai Unió is 
fontosnak tartanak. A másik oka ennek az, hogy a bővítés - annak ellenére, hogy vannak 
bizonyos jóslatok, amelyek ezzel ellentétes irányba mutatnak, de mégis egyre erősödik. Éppen 
ezért nem érezzük, hogy szükséges lenne az úgynevezett nagy láthatósági kezdeményezésre, 
amely 2003-ban például Thesszalonikiben érvényes volt, hiszen a bővítés szempontjából 
akkor ez volt a fontos.  

Harmadik okként, ez egy átmeneti szemeszter, mert a két fő európai intézmény, a 
Bizottság és a Parlament, amelyek a tagságuk, illetve vezetőik változása előtt állnak, éppen 
ezért az ő erős támogatásukra is szükségünk van mindenfajta bővítést illető legfontosabb 
területeken is. Éppen ezért most gyakorlatilag ezt a bővítést eseti módon oldjuk meg, éppen 
ezért az európai uniós integrációját az érintett országokban szeretnénk előmozdítani, konkrét 
és gyakorlati módon, amelyek konkrét igényekre és a konkrét országok helyzetére alapozva 
történnek. 

Hadd mondjak el egy pár dolgot a mi elnökségünkkel kapcsolatosan is, ami a mottót 
és a logót illeti. A mottó: Európa a mi közös utunk vagy kihívásunk, ami azt is jelenti, hogy 
együttesen sokkal többet tudunk tenni a jövő generációja felé egész Európában. Többet 
tudunk tenni a fiatalokért, akik aránytalanul sokkal többet szenvednek a válság miatt. Azért, 
mert Európa az, amit mi szeretnénk az elvek Európájává is tenni, olyan elveké, olyan 
fogalmaké, mint demokrácia, kultúra, tolerancia, jogállamiság, szociális állam és prosperitás. 
A mi elnökségi logónk nagyon egyszerű, minimalista, ugyanakkor mégis átfogó. Nagyon 
egyszerű a tervezése, de reméljük, hogy üzeneteiben gazdag. Ez egy vitorlást jelent, kibontott 
vitorlával, amely az Európai Unió kezdőbetűiből áll. Ez egy európai uniós logó, de ebben egy 
nagyon világos hellén elem van, vagyis hivatkozik a tengerre, mint alapelemére a görög és 
európai identitásnak. 

A tenger, mint horizontális prioritás a mi egész elnökségünk alatt, de ugyanakkor ez 
egy növekedési faktor is az európai gazdaságokat illetően. Ez egy optimista logó, egy realista 
fogalma az optimizmusnak, ami nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy az előremenetben azért 
ott van a múlt is, ami nehéz volt. 

Végül szeretném ezt a lehetőséget kihasználni arra, hogy rámutassak a magyar-görög 
viszonyokra is. Két országunknak nagyon jó és szoros a viszonya, kölcsönös tiszteleten 
alapul. Mindannyian NATO-szövetségesek vagyunk és az EU-n belül partnerek. Az EU-n 
belül nagyon sok közös érdekünk van, olyan tényezőknek, mint például az, hogy körülbelül 
népességünk egyforma méretű és az Európai Unió költségvetési politikájával kapcsolatosan is 
hasonlóak a nézeteink. 

A mi gazdasági kapcsolatainkra a válság hatással volt, éppen ezért ezek a gazdasági 
kapcsolatok nem annyira fejlettek, mint amennyire lehetnének, de legalábbis vannak jó 
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keretek. Ez egy jó keret, és több mint 400 millió dolláros görög beruházás történt 
Görögország részéről Magyarországon, még a válságot megelőző időszakban, és reméljük, 
úgy hisszük, hogy Magyarország visszatérése a növekedéshez a múlt évben, és a görögországi 
elvárások erre az évre nézve segíteni fognak abban, hogy ezeket a számokat még magasabbra 
tudjuk feltornázni. 

A turizmus, az idegenforgalom nagyon fontos kapocs a két ország között. A 
magyaroknak Görögország felé történő utazása 12 százalékkal nőtt tavaly, és nagyon nagy 
számú görög látogat Magyarországra, és különösen ebbe a csodálatos városba, Budapestre, 
amely nagyon fontos idegenforgalmi desztináció Görögországban. 

160 görög diák tanul magyar egyetemeken, az ELTE-n, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen vannak görög, hellén tanulmányok, és 500-an tanulnak egyébként 
ógörögöt is a magyar egyetemeken. 

Görögországban az Erasmus Program keretében is tanulnak magyar diákok, de az ő 
számuk nem nagy. 

Szeretném röviden megemlíteni azt a tényt is, hogy 4,5-5 ezer görög él 
Magyarországon, és ilyen módon a görögök az egyik hivatalosan elismert kisebbséget 
alkotják. Ők rendkívül jól integrálódtak már Magyarországba, ami már rendkívül jól 
befogadta őket és nagyon jó hídfőként szolgálnak a két ország között. Mi arra számítunk, 
hogy erre az alapra a jövőben is építeni tudunk. Köszönjük szépen a figyelmüket. 

Kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen, nagykövet úr. Képviselőtársaim, itt a lehetőség, hogy 
kérdéseket, véleményeket fogalmazzunk meg. Kérdezem képviselőtársaimat. Kalmár 
képviselő úr, majd Gruber képviselő úr! 

 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Nagykövet Úr! Nagykövet úr említette, mint az egyik kiemelt célja a görög 
elnökségnek, a migráció és a mobilitás kérdését. Tagja vagyok a magyar Európa tanácsi 
delegációnak és éppen a múlt héten Strasbourgban Athina Kiriakidou ciprusi, görög képviselő 
asszony egy jelentést készített a migrációról. Ebben az szerepelt - egyik megdöbbentő adata a 
jelentésnek az volt, hogy 2050-ig ahhoz, hogy Európa tudja a mai szinten üzemeltetni az 
intézményrendszert, megtartsa ezt a jóléti társadalmat, valamint a gazdaság ilyen szinten 
működjön, mint most, ehhez minimum 40 millió bevándorlót kell befogadnia 2050-ig. 

Amire kíváncsi vagyok, az, hogy ez a szám a munkanélküli arányokkal, adatokkal 
hogyan jön össze. Ugyanis látunk egyfajta munkanélküliséget, ami - amint nagykövet úr is 
említette - a fiatalok körében nagyon magas Európában, és közben halljuk azokat a 
véleményeket, hogy migránsok nélkül nem volna működtethető az európai gazdaság. 

Ez valahol ellentmond egymásnak. Ön hogyan látja ezt a kérdést? Köszönöm.  
 
ELNÖK: Nagykövet úr, azt javaslom, hogy gyűjtsük össze a kérdéseket. Gruber 

képviselő úr! 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Nagykövet Úr! Az 

elmúlt hetekben néztem az Euronews tévéadást és ott egy elég érdekes riport hangzott el arról, 
hogy mit jelent az európai polgár számára az Unió maga. Többen kifogásolták az Unió 
képviselőinek, a Parlament munkájának azt a különleges nyelvezetét, amit a néhány ott 
dolgozón kívül már senki nem ért. 

Hamarosan európai parlamenti választások lesznek. Szándékoznak-e a 
kommunikációban újra a választópolgárokhoz közelebb hozni az Unió értelmét, az uniós 



- 9 - 

intézmények működését, vagy ez már egy önálló, lebegő intézmény lesz, egy önálló európai 
nyelv kialakulásának vagyunk szemtanúi, amit sajnos, nagyon kevesen értenek majd? 

 
ELNÖK: Horváth képviselő úr! 
 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Tisztelt Nagykövet Úr! Az egyik probléma, az 

egyik kérdés, ami az Európai Uniót illeti, az az, hogy az intézményi keretek, illetve ennek a 
gyökerei, amelyek jó sok évtizede működnek, egyre bonyolultabbá, összetettebbé válnak, 
egyre inkább bővülnek. Tehát olyan, amely az elején még egy közös piac volt, illetve ennek 
most különböző reinkarnációit, fejezeteit látjuk, ugyanakkor manapság konszenzus van a 
tekintetben, hogy ez túl bonyolulttá lett, és ez nem az intézmény szempontjából előnyös és 
nem is tünteti föl még vonzóbbnak az intézményt, hanem ennek az ellenkezője történik. 

Nem tudom, hogy önök mint elnökség foglalkoznak-e most ezzel a kérdéssel vagy 
legalább is tudatában vannak annak, hogy fontos lenne minket megbarátkoztatni ezzel a 
bonyolult intézményrendszerrel, vagy általában örülnék annak, ha mondana valamit erről.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Gyöngyösi alelnök úr, utána Pálffy képviselő úr! 
 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke (Hozzászólása angolul 

hangzik el.): Nagyon szépen köszönöm ezt a rövid összefoglalást, amit a görög elnökségről 
elmondott. Említette a top prioritások között a munkanélküliséggel történő harcba szállást, a 
foglalkoztatás növekedését Görögországban. Ez egy nagyon fontos aggodalom, amelyet 
nemcsak Görögországban érzünk, hanem az egész kontinensen érződik, és óriási nagy 
dilemma a gazdaságelméletben és a gazdasági döntéshozóknál is, hogy hogyan tudjuk a 
fiskális stabilitást különböző korlátozások nélkül megoldani úgy, hogy közben viszont 
szembeszállunk a munkanélküliséggel. Ami a gazdasági elméleteket illeti, ezek olyan 
kategóriák, amelyek kölcsönösen kizárják egymást.  

Nagyon sokat kritizálják az Európai Uniót és az Európai Unió döntéshozóit is, akiknek 
szembe kell nézniük ezekkel a korlátozásokkal, tehát még a gazdasági elméleti írókkal is, 
hogy a nagyon szigorú költségvetési korlátozások nem fogják a foglalkoztatás növelését 
elérni, és ez egy statisztikai tény. A fiskális korlátozások, amelyeket rákényszerítenek 
bizonyos országokra, ahol költségvetési nehézségek vannak, ezeket az Európai Unió 
kényszeríti ezekre az országokra, például ilyen fajta tanácsokat vagy véleményeket mi is 
kapunk. Nagy országok - mint a skandináv országok, Németország - követelik a gazdasági 
prudens viselkedést, költségvetési korlátozásukat, mert a fő aggodalmuk az, hogy ők csak 
ezeket a kategóriákat látják, ugyanakkor viszont közben nem veszik figyelembe, hogy a 
gazdasági megszorítások nem növelhetik a fejlődést. 

Hogyan látják ennek az első prioritásnak az elérését az önök elnöksége során. Úgy 
látják-e ezt, hogy ezeknek a megszorításoknak és ezeknek az áldozatoknak, amelyeket 
Görögország hozott a költségvetési mechanizmusában, vajon pozitív jelei mutatkoztak a 
munkanélküliség, illetve a foglalkoztatás növelésére, illetve a piac növelésére 
Görögországban? 

A másik kérdésem az lenne, hogy ha most megnézzük az európai parlamenti 
választásokat és tudjuk, hogy ezek a fajta válságok és számos válságsorozat, amelyekkel az 
Európai Uniónak szembe kell nézni; vannak bizonyos referenciák a tekintetben, hogy az 
Európai Unió milyen módon foglalkozik ezzel a válsággal, és van egyfajta elégedetlenség a 
tekintetben, hogy az Európai Unió hogyan foglalkozik ezekkel a problémákkal. Tehát úgy 
tűnik, hogy az Európai Unió támogatása valahogy a határoknál megáll. Legalábbis mi ezt így 
látjuk. 



- 10 - 

Azt szeretnénk tudni, hogy Görögországban milyen a helyzet, mert pár hónap múlva 
lesznek a parlamenti választások, és az euroszkepticizmus vagy az eurokritika nagyon sok 
országban fejlődik, és különösen - tudom, hogy így van - Görögországban jelentősen ez a 
helyzet. Hogyan látja ön, az európai parlamenti választások tekintetében hogyan fognak a 
pártok - nem konkrétan a pártok, de - gyakorlatilag az EU-t támogató vagy az EU-szkeptikus 
pártoknak milyen lesz az arányuk. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Pálffy képviselő úr! 
 
PÁLFFY ISTVÁN (KDNP) (Hozzászólása angol nyelven hangzik el.): Köszönöm 

szépen, nagykövet úr. Én is szeretném megköszönni az ön előadását és összefoglalóját. Hadd 
mondjam el azt, hogy az elmúlt években Görögország azt észlelte, hogy az Európai Unió 
valóban rá tud erőltetni dolgokat az európai uniós országokra. De mit mondanak a görög 
politikusok? Ezt mely területen lenne érdemes bővíteni, vagy mely területen lenne érdemes 
csökkenteni az Európai Unió hatását az egyes országokra? Tulajdonképpen ugyanazt a kérdést 
szeretném föltenni, amit Attila kollégám mondott az európai nyelvvel kapcsolatosan. 

 
ELNÖK: Van-e még további kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Akkor nagykövet úr, ez 

lenne a kérdések rövid listája, és megkérném, hogy válaszoljon ezekre.  
Köszönöm szépen.  

Dimitris Yannakakis válaszai 

DIMITRIS YANNAKAKIS, a Görög Köztársaság nagykövete: Nagyon szépen 
köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni ennek a bizottságnak a tisztelt tagjainak ezt az 
érdeklődést, amit kifejeztek a téma iránt, és amelyet a kérdéseikkel is bizonyítottak, 
amelyeket föltettek. Megpróbálok válaszolni mindegyikre körülbelül abban a sorrendben, 
ahogy hallottam őket. 

Ami a migrációt és a mobilitást illeti, nos, igen, azok a kérdések, amelyeket föltett, 
nagyon is aktuálisak és a kommentárok, vélemények is rendkívül aktuálisak. Az EU-országok 
népességnövekedése általában vagy alacsony vagy negatív általánosságban, és időről időre 
megjelenik az, hogy talán a bevándorlókkal lehetne ezt az űrt kitölteni. Ugyanakkor az egy 
rendkívül érzékeny kérdés, hiszen ez nagyon sok kérdést vet fel, amelyek a nemzetállamiság 
kérdéseit feszegetik, és úgy gondolom, hogy ez nagymértékben még mindig egy nemzeti 
kompetencia és hatáskör. 

Ugyanakkor megvan az a probléma is, hogy minden egyes országnál ami a migrációt, 
a bevándorlókat illeti és ahol esetleg szükség lenne bevándorlásra, ott az a kérdés merül fel, 
hogy ők milyen képességekkel, készségekkel, szakképzéssel rendelkeznek.  

Nagyon nehéz ez a kérdés számunkra, legalábbis az elmúlt évek során azzal kellett 
szembenéznünk, hogy nagyon nagy számú bevándorló jön, különösen a mi keleti határaink 
felől, de ugyanakkor a mediterrán irányból is. Nem vagyunk egyedül ilyen módon, de 
különböző okok miatt mi vagyunk az az ország, amelynek mégis a legnagyobb problémát 
okozza ez. Tettünk már intézkedéseket a tekintetben, hogy csökkentsük ezt a bevándorlási 
áramot, mert nagyon nehéz, sőt szinte elfogadhatatlan befogadni ezeket a nagy számú 
bevándorlókat, akik csak egyszerűen átjönnek a határon. 

Nagyjából azért el lehet mondani, hogy sikerül, de mégis kellenek bizonyos dolgok, 
valóban olyan határkerítéseket építenünk azokra a határrészekre, ahonnan a legnagyobb 
bevándorlási hullám árad be. De nagyrészt, 92 százalékosan azért sikerült a bevándorlást 
csökkentenünk, de természetesen ez nem egy olyan dolog, amit helyileg lehet kezelni, mert ha 
valahol mondjuk sikerül a bevándorlási hullámot csökkenteni, akkor az ország másik részén 
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nagyobb lesz. Tehát úgy gondolom, hogy mindenféleképpen van igény egy még szélesebb 
európai uniós megoldásra, illetve arra, hogy szembenézzünk ezekkel a problémákkal. 

Ugyanakkor azért, ahogy az amerikaiak, de a magyarok is mondják, nem szabad a 
fürdővízzel együtt a gyereket sem kiönteni, tehát nem szabad elfeledkeznünk arról a tényről, 
hogy mi egy mozgásszabadságot is kiharcoltunk, illetve elértünk az Európai Unión belül, és 
különösen a schengeni országokon belül. Nem szabad elveszítenünk azt, amit kivívtunk, és 
figyelembe kell venni a legális bevándorlók jogait, hiszen ez az, ami a problémában szintén 
szerepel. Tehát ez is, az emberkereskedelem. Ezek mind olyan kérdések, amelyeket egyetlen 
ország nem tud megoldani. Lehet, hogy az egyik ország ezt egyik nap jobban érzi, aztán majd 
a másik fogja. 

Tehát nagyon sokat emlegetjük azt, hogy mennyire fontos a szoros együttműködés, és 
ez erre a területre is vonatkozik. 

Ami a nyelvezetet illeti: a görög is önmagában egy nagyon nehéz nyelv, ahogy a 
magyarok azt mondják, hogy „ez nekem kínaiul hangzik”, ez angolul úgy hangzik, hogy 
„nekem ez görögül van”. De a magyar sem könnyű. Legalábbis már próbálok megbirkózni a 
magyarral, de vannak nehézségeim e tekintetben. 

Tehát természetesen az EU nyelvek használatát támogatjuk a továbbiakban is az 
európai uniós területen, de én nem gondolom, hogy ez a legfontosabb irány. De mindenesetre 
amint már mások is feltették a kérdéseikben, ezt a bonyolultságot, ezt a nehézséget, hogy az 
európai uniós állampolgárok hogyan is értik meg az EU nyelvét, és ahogy az intézményi 
bonyolultság, összetettség is szerepelt az egyik kérdésben.  

Nos, ezek mind fontos kérdések, hiszen az Európai Unió nem egy olyan dolog, amely 
lineárisan fejlődött, hanem ez inkább egy új keret, amely egy bizonyos idő alatt épült ki, és 
bizonyos időszakok alatt alakult úgy, hogy például foglalkozni tudjon a bővítéssel. Volt 
korábban egy vita a bővítésről, szélesítésről, amit mi végül is megpróbáltunk megtenni, az az, 
hogy megtaláljunk egy olyan megoldást, ami kombinálni tudná mind a kettőt. 

Igen, az intézményi rendszer bonyolult, de nehéz lenne nem bonyolulttá tenni, hogy ha 
28 ország van, amelynek mindegyike rendelkezik a saját nemzeti érdekeivel, a saját 
hagyományaival, mindegyik megpróbálja a saját függetlenségét védeni, ugyanakkor egy 
széles körű döntéshozatal történik, amely viszont az ő kapacitásukat is segíti abban, hogy 
megküzdjenek bizonyos problémákkal. 

Tehát általában ezek a kérdések mind beletalálnak az Európai Unióval kapcsolatos 
vitának a közepébe, hiszen ahogy én is mondtam vagy említettem a korábbiakban, van egy 
olyan probléma, ami az Európai Unió állampolgárainak az érzését illeti. Tehát ők úgy látják, 
hogy az Európai Unió nem igazán tudja garantálni a munkák és a prosperitás meglétét, nem 
tudja már annyira garantálni, mint korábban. Ez egy elég nagy vita most már nagyon sok 
országban, de minden ország a saját tapasztalatai alapján, a saját helyzete alapján, a saját 
prioritásai alapján fog eljutni oda, hogy hogyan oldja meg ezeket a kérdéseket. 

Ami minket illet, szerintünk ez egy nagyon jó alkalom az Európai Unió 
szempontjából, hogy az Európai Uniót támogatók is képviseltessék véleményüket és 
elmondják azt, hogy hogyan tud az Európai Unió hozzájárulni napi szinten az európai uniós 
állampolgárok helyzetéhez, életéhez, és mi az, amit már eddig tett ez ügyben. 

Ami a munkanélküliséggel kapcsolatos harcot illeti, illetve hogy például 
Görögországban mi a konkrét helyzet, és az elégedetlenség, amiről itt engem kérdeztek, nos, 
az első például, hogy esetleg ezek az áldozatvállalások mondjuk pozitív módon befolyásolták-
e a foglalkoztatást. 

Igen is meg nem is. Tehát a foglalkoztatás még mindig nem teljes körű, ugyanakkor a 
munkanélküliségi mutatóknak a változása azt mutatja, hogy jelentősen csökkent a 
munkanélküliség növekedési rátája, és mi azt reméljük, hogy a növekedéshez történő 
visszatérés lesz majd az igazi válasz erre. 
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Számunkra nagyon fontos, hogy visszatérjünk a növekedéshez. Jelentős reformokat 
hajtottunk végre, fiskális reformokat, jelentős reformokat tettünk ezen a területen, a deficit, 
tehát a hiány területén. Ezzel sikerült már megküzdenünk, nagyon sok javítást végeztünk 
makrogazdasági szinten is, a görögöknek igenis, érezniük, látniuk kell, hogy az áldozataik 
megtérülnek, és ezért van az, hogy a görög kormányzat nem fogadja el az új intézkedéseket, 
amelyek a jövedelemcsökkentésre vagy a fizetések csökkentésére vonatkoznának horizontális 
szinten. 

Azt, hogy strukturális területen nekünk további reformokra van szükségünk, 
elismerjük, de amire leginkább szükségünk van, az, hogy induljon el a növekedés. Ez lenne a 
fő prioritás. És ez a fajta növekedés már együtt jelenne meg a munkahelyek teremtésével. És 
ha utána ez megvan, akkor nagyon könnyen lehetne majd megreformálni, módosítani azt, 
amire szükség van. De természetesen a GDP növelése, illetve az adósságcsökkentés még 
nehezebb. 

Nos, úgy gondolom, az euroszkeptikusok szempontjából ezek szélesebb körű 
kérdések. Mi is látjuk, hogy mi történik Európában, mi sem vagyunk vakok, és beismerjük, 
hogy hibáztunk korábban, ami a mi gazdaságunkat illeti, de úgy gondolom, hogy nem 
vagyunk mi az egyetlenek, akik ilyen hibákat követtünk el abban a tevékenységben, amikor 
meg szerettük volna reformálni a gazdaságunkat, ami pár éve folyik is, és bizonyos 
javaslatokat, amelyeket kaptunk, nem vettük megfelelően figyelembe. Tehát nem voltunk 
mindig a realitás talaján. 

Az utolsó kérdésre rátérve. Fontos az, hogy legyen egy egészséges fiskális gazdaság, 
illetve hogy el tudjuk kerülni ezeket a problémákat, és fontos azt is megnézni, hogy hogyan 
tudjuk védeni a populációt, a népet és hogyan tudunk visszatérni a növekedéshez, és ezzel 
hogyan tudunk munkahelyeket teremteni, mert ha lesz növekedés, de munkahelyek nem 
lesznek, akkor sokkal hosszabb ideig tart majd az embereknek, hogy észrevegyék, hogy a 
helyzetük jobbá válik. Nos, ezért érezzük úgy, hogy a mi prioritásaink megfelelnek valóban 
azoknak a problémáknak, amelyekkel Európa többi része is szembenéz, és reméljük, hogy 
ezen a területen is sikeresek leszünk majd.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatóját, nagykövet úr. Nagyon fontos, hogy 

elmondja azt, hogy annak ellenére, hogy Görögország sok szempontból nehéz helyzetben van, 
de mégis az elnökségi prioritásai azokat a célokat szolgálják, amelyekkel Európa is ebből a 
válságidőszakból ki tud jönni. Tehát egyrészt a válságot tudja kezelni, és bízunk benne, hogy 
mind Görögországban, mind az európai válságkezelésben sikeres lesz az a program, amit 
önök terveztek, illetve a prioritásoknak sikere lesz, hiszen itt a foglalkoztatás, a különböző 
gazdasági növekedés, a kohézió mélyítése és egyáltalán azok a problémák, amelyek ma 
Európában jelentkeznek, kicsit rászakadt a görög elnökségre, és bízom benne, hogy sikeresen 
fogják tudni kezelni. 

Még egyszer: nagyon szépen köszönjük nagykövet úr, hogy itt volt, és további szép 
napot kívánunk önöknek. Kívánom, hogy legyen sikeres az elnökségük.  

 
DIMITRIS YANNAKAKIS, a Görög Köztársaság nagykövete: Köszönöm.  
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ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatnánk a 2. napirendi pontunkkal. Egy perc technikai 
szünetet tartunk, amíg a nagykövet urat elbúcsúztatom, illetve amíg a Külügyminisztérium 
részéről bejönnek a terembe.  

 
(A nyílt ülés végének időpontja: 11 óra 54 perc. 

A bizottság szünet után zárt ülés keretében folytatta munkáját, amelyről külön jegyzőkönyv 
készült.) 

  

Balla Mihály 
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Pavlánszky Éva és Barna Beáta 


