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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 00 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága 
ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az Országgyűlés 
munkatársait, kedves vendégeinket, a sajtó igen tisztelt képviselőit, és köszöntöm a 
napirendi pont előadóit. 

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Megállapítom, hogy az 
aláírt jelenléti ív alapján és az eseti képviseleti megbízással együtt bizottságunk 
határozatképes.  

Második teendőnk a napirendi pontok megállapítása. Képviselőtársaim a 
törvényi előírásnak megfelelően az elmúlt héten kézhez kapták a napirendi ponti 
javaslataimat. Ezen az ülésen két napirendi pontot szeretnénk megtárgyalni. Az első: 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat. Itt szeretnénk döntést hozni a részletes vitában 
megtárgyalandó szerkezeti egységekről a Házszabály 92. § (4) bekezdés alapján mint a 
vitához kapcsolódó bizottság. Ez egy rövid szavazás lesz. Utána következik a második 
napirendi pont: Eszmecsere az Európa jövőjét érintő javaslatokról az úgynevezett 
Fehér könyvtől napjainkig. Szokás szerint ennek a napirendi pontnak két előadója lesz: 
Zupkó Gábor nagykövet úr és Molnár Balázs helyettes államtitkár úr. 

Tisztelt Bizottság! Szavazást rendelek el: ki az, aki támogatja a napirendi pontok 
megtárgyalását. (Szavazás.)  

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

Az elnök napirend előtti hozzászólása 

Napirend előtt engedjék meg, hogy beszámoljak arról, hogy Józsa István 
képviselőtársunk október 9-10-én Brüsszelben az Europol parlamenti ellenőrző 
csoport alakuló ülésén vett részt. Eme új interparlamentáris fórum eljárása majd a 
bolgár elnökség alatt remélhetőleg kikristályosodik, és akkor majd többet tudunk róla. 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló T/17578. számú törvényjavaslat 
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján) 

Tisztelt Bizottság! Az első napirendi pontunk: Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat. 
Tisztelt Bizottság! A zárszámadási törvényjavaslat kapcsán a mai teendőnk, hogy 
bizottságunk döntést hozzon arról, hogy a részletes vitát a T/17578. számú 
törvényjavaslat mely szerkezeti egységére, azaz rendelkezésére, mellékletére akarja 
majd lefolytatni. A részletes vitára az előzetes jelzések szerint három hét múlva, azaz 
november 7-én , „B” héten kedden kerül sor a bizottságunkban.  

Áttanulmányozva a törvényjavaslatot és annak a mellékleteit, indoklásait, 
tisztelt bizottság, javaslom, hogy bizottságunk a törvényjavaslat egészére jelentkezzen 
be, azaz az 1-22.  § és az 1-5. mellékletek vonatkozásában.  

Kérdezem, ezzel kapcsolatban van-e valakinek esetleg kérdése, véleménye. 
(Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyen jelzést.  
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Határozathozatal 

Akkor szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja az 1-22. § és az 1-5. számú 
mellékletekre mint szerkezeti egységekre való bejelentkezést. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy 
bizottságunk egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

Eszmecsere az Európa jövőjét érintő javaslatokról az ún. Fehér 
könyvtől napjainkig 

Tisztelt Bizottság! Áttérünk a második napirendi pontra: eszmecsere az Európa 
jövőjét érintő javaslatokról az úgynevezett Fehér könyvtől napjainkig. A napirendi 
pontnak, mint említettem, két előterjesztője lesz, dr. Zupkó Gábor, az Európai 
Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője és dr. Molnár Balázs, a 
Miniszterelnökség helyettes államtitkára, akiket tisztelettel köszöntök bizottsági 
ülésünkön.  

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! Az Európa jövőjéről folyó vitában számos elképzelés látott 
már napvilágot, kezdve az Európai Bizottság Fehér könyvétől a római nyilatkozatig, 
Juncker elnök vagy éppen Macron francia elnök beszédéig, de ide sorolom 
mindenképpen a V4-ek kormányfőinek közös deklarációját, vagy éppen a legutóbbi 
ülésünkön a Lázár miniszter úr által kifejtetteket. Tehát jó néhány olyan gondolat van, 
terjeng Európában Európa jövőjével kapcsolatban, amit úgy hiszem, hogy nekünk, az 
illetékes bizottságnak meg kell tárgyalnunk, hiszen Európa jövője bennünket is érint. 
(Csöbör Katalin megérkezik a bizottság ülésére.) 

Köszönöm az előterjesztőknek, hogy elfogadták a meghívásomat. Elsőként tehát 
szokás szerint a képviseletvezető úrnak adnám meg a szót, aztán pedig a helyettes 
államtitkár úrnak. Kérem, hogy röviden tartsák meg expozéjukat és utána megnyitom 
a vitát. (Az elnök folyamatosan köhög.) 

Akinek kérdése, véleménye van, elmondhatja, majd pedig összegyűjtjük a 
kérdéseket, és visszaadom a szót az előadóknak. Csak jelzem képviselőtársaimnak, 
hogy bizottságunk keleti faláról eltűnt az óra, elvitték javítani, így óra nélkül fogunk 
nekikezdeni az ülésnek. Úgyhogy kérem, hogy vegyék elő a zsebórájukat és mindig 
pillantsanak rá az időre. Elnézést kérek, az influenza mindenkit leteper. 

Tisztelt Bizottság! Akkor megkezdjük a napirendi pont tárgyalását. Tehát 
először a nagykövet urat kérem! 

Dr. Zupkó Gábor tájékoztatója 

DR. ZUPKÓ GÁBOR, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének 
vezetője: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először is köszönöm szépen a meghívást. 
Valóban azt gondolom, egy olyan témáról van szó, amit érdemes rendszeresen 
áttekinteni, hiszen folyamatosan fejlődik, szinte minden héten, minden nap érkezik 
hozzá újabb javaslat és újabb ötletek. Előre is elnézést kérek, próbálok mindig rövid 
lenni, de ez egy olyan téma, amiben nem tudom ígérni, hogy annyira rövid leszek, mint 
szoktam, úgyhogy nem veszem sértésnek, ha a bizottsági elnök úr belém fojtja a szót, 
mert akkor majd lekeverem saját magam, de ez egy eléggé átfogó téma.  

Ahogy a témát felvezette az elnök úr, akinek ezúton is jobbulást kívánok, egy 
évet kell átfognom, amikor hozzáfogok a témához, tehát ha a pozsonyi nyilatkozattal 
kezdem, a római nyilatkozat, a Fehér könyv és a legutóbbi Unió helyzet-beszéd egy évet 
ölel át. De hozzá is kezdek, hiszen egy picit emlékeztetem magunkat arra, hogy milyen 
is volt az európai hangulat vagy az európai közhangulat 2016 nyarán, 2016 nyár végén.  
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Ekkor történt az, amikor az egyik tagország, demokratikus módon, úgy döntött, 
hogy elhagyja az Uniót. Ekkor tapasztalhattuk azt, hogyha átnéztük a közvélemény-
kutatásokat, akárhol Európában, hogy bár az uniós lakosság jelentős része, több mint 
kétharmada azt gondolja, hogy az Európai Unió stabilitást hoz a kontinensnek, 81 
százalék támogatja a négy szabadságot, több mint 70 százalék támogatja az eurót mint 
közös pénzt, ezzel együtt az uniós intézményekbe vetett bizalom folyamatosan 
csökkent, és különösen a fiatal generációknál nem láttuk azt a perspektívát, amit 
korábban érzékelhettünk mint pozitív elkötelezettséget és hitet az Unió jövője iránt.  

Ezek mellett ott volt még a globális gazdasági válságból való nagyon lassú 
kilábalás. Még mindig nem érkezett meg, mondjuk, 2016-ra az igazi fejlődés, és akkor 
nem is említem részletesen azokat a kihívásokat, a migrációt, a biztonsági kérdéseket 
vagy akár a demográfiai kihívásokat, amik folyamatosan az Unió napirendjén vannak, 
és folyamatos kihívást jelentenek, ezek az uniós intézményekben, a tagországokban, a 
kormányaikban és nyilvánvalóan a társadalomban és a közvéleményben erősen jelen 
lévő kihívások, amik összességében, azt kell mondjam, hogy nem kifejezetten jó 
hangulatot teremtettek az Unió jövőjével kapcsolatban.  

Ebben a hangulatban ültek össze a 27 tagország vezetői Pozsonyban, ahol hitet 
tettek amellett, hogy közösen szeretnék megújítani az Uniót, hitet tettek amellett, hogy 
az Unió a legjobb megoldás az előttünk álló kihívásokra, egy menetrendet is elfogadtak, 
és szakpolitikai célokat is tűztek ki. Ezt követte néhány hónappal később a római 
nyilatkozat, ami a szakpolitikai területeken már igen komoly elhatározást is jelentett, 
és nagyon komoly elkötelezettséget is mutatott, mely szerint az uniós intézmények és a 
tagországok kormányai szolidárisan, őszintén működnek együtt a közös célok elérése 
érdekében. 

Ehhez a vitához, az Európa jövőjéről szóló vitához kívánt hozzájárulni Jean-
Claude Juncker elnök úr által jegyzett, úgynevezett Fehér könyv. Ez is felvázolja az 
Európai Unió előtt álló kihívásokat. Nem fogom részletesen ismertetni, de azért azt 
gondolom, hogy fontos rátekinteni egy kicsit történelmi léptékben is, hogy hogyan 
változik Európa globális szerepe és globális helyzete. Míg 1900-ban a Föld 
lakosságának 25 százaléka élt Európa területén, ez 2050-2060-ra 4 százalékra fog 
csökkenni. Ha gazdasági szempontból nézzük, Európa adta a globális gazdaság - 
Oroszországot nem beszámítva - 35 százalékát 1900-ban, 1975-ben is még több mint 
25 százalékát, ez 2050-re 10 százalék körül lesz, és nem azért, mert nem fog fejlődni 
Európa, még stabil fejlődéssel is. Ilyen globális folyamatok vannak, demográfiai és 
gazdasági folyamatok vannak, amiből egyértelműen következik, hogy milyen befolyása 
lehet akár egy nagyobb európai országnak is a globális folyamatokra, ha nincs 
összefogás, ha egyébként Európának összességében lesz ekkora globális szerepe, hogy 
lakossági szinten 4-5 százalék, gazdasági szinten 2050 körül globálisan 10 százalék, 
miközben Kína meg fogja közelíteni a 20 százalékot mint az akkori első gazdaság.  

S eközben hiába indult meg újra a gazdaság, a fellendülés egyenlőtlenül oszlik 
meg a társadalmi rétegek között. Most először merül fel a valós kockázata, hogy a fiatal 
felnőtt nemzedék rosszabbul fog élni, mint a szüleik, és Európa népessége - erre már 
utaltam - gyorsan öregszik. 

Eközben azért ne felejtsük el az eredményeket - erre is emlékeztet a Fehér könyv 
-, azért Európa a béke és a jólét szigete, megint csak globális kitekintésben: az Európai 
Unió területén évtizedeken át meg tudta őrizni a békét - Európa történelmét áttekintve 
nem volt ilyen hosszú békés időszak -; a világ legnagyobb egységes piacával és a 
második leggyakrabban használt pénznemével rendelkezik; első számú kereskedelmi 
nagyhatalom; a fejlesztési és humanitárius segélyek fő donora; és többek közt a 
legnagyobb multinacionális kutatási programját is, a Horizont 2020 kezdeményezést 
is finanszírozza és a kezdeményezést ápolja.  
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Sorolhatnám ezeket a szempontokat, de azt gondolom, hogy az előnyök, 
hátrányok, lehetőségek, kihívások gyors elemzése után rátérnék arra a kérdésre, amit 
említettem, hogy az EU felépítését nem könnyű átlátni, az európai szintet és a 
tagállamokat is magában foglalja, s az EU mindennapi életében játszott pozitív szerepe 
sokszor láthatatlan marad. Ezt úgy szoktam köznapira lefordítani, hogy miközben 
látjuk a kihívásokat - hiszen, ami vitatott, arról mindig többet beszélünk -, adottsággá 
vált, amit az európai uniós tagság hoz, az, hogy az egységes piac a gazdaság motorja 
Magyarországon, és különösen egy ilyen nyitott gazdaságban, például a magyar 
gazdaságban az exportvolumen nagyjából a GDP 90 százaléka körül van, több mint 80 
százalék uniós tagországokba kerül, ráadásul sokakat meglep, amikor mondjuk, hogy 
pozitív az egyenleg, még Németországgal szemben is, tehát ez a nyitott gazdaság 
egyúttal komoly eredményeket is hoz.  

A négy szabadság, az ebből adódó előnyök vagy az Erasmus-program, amelynek 
a 30 éves évfordulóját ünnepeljük, egyetemista- és most már egyébként 
szakmunkásképző- és tanár-csereprogram és tanulmányi program, kutatási-fejlesztési 
tevékenység, a globális szerep, hogy kisebb és közepes méretű országok is 
beleszólhatnak globális kérdésekbe az uniós intézményeken keresztül, vagy a 
strukturális programok, kohéziós alapok pozitív szerepe - ez nem jelenik meg a 
mindennapok vitájában, mert a közvéleményben és a politikában szóló vita a vitás 
kérdésekről szól, ahol véleménykülönbség van, ott hangosabb, és sokszor hajlamosak 
vagyunk elfeledkezni azokról a pozitív dolgokról, amelyek az uniós tagság előnyeit 
adják. Ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy a közvéleményben az uniós intézményekkel 
kapcsolatos pozitív kép nem olyan erős, mint akár néhány évtizeddel ezelőtt is volt.  

Tehát ehhez a háttérhez képest fogalmazta meg a Bizottság elnöke Európa öt 
lehetséges útját 2025-ig. Hangsúlyozom - ahogy az elnök úr is bevezette -, nem 
gondolta azt az Európai Bizottság, hogy neki kell megadnia a választ, azt gondolta, hogy 
hozzá kell járulni ahhoz a vitához, amihez hozzájárultak a V4-tagországok a maguk 
javaslatával, vagy Macron elnök hozzájárult, vagy a Benelux-államok hozzájárultak 
ehhez a vitához.  

S a szokásától eltérően az Európai Bizottság nem egyfajta választ, hanem a 
vitához hozzájárulva opciókat vázolt fel. A Fehér könyvben bemutatott öt forgatókönyv 
bepillantást enged abba, milyen lehet az Unió 2025-ben annak függvényében, hogy 
most együtt milyen döntéseket hozunk. Alapfelvetés mindegyik forgatókönyv esetében 
az, hogy a 27 tagállam az Unió keretei között halad tovább. Emellett egyértelmű 
elkötelezettséget vállaltak Pozsonyban és később Rómában is a 27-ek vezetői. Az ottani 
forgatókönyv illusztráció és gondolatébresztő, nem egységes válasz, nem részletes 
menetrend, ezért nem is említ jogi eljárásokat. A tárgyalt lehetőségek széles skálán 
helyezkednek el, számos kérdésben átfedik egymást és ki is egészíthetik egymást. 

Nagyon röviden fogok utalni erre az öt forgatókönyvre. Az 1. arról szólt, hogy 
minden megy tovább, tehát egy széles spektrumról van szó, a 27 tagú Unió 
eredményközpontú reformprogramjának végrehajtására koncentrál, amelynek előnye, 
hogy ez a program továbbra is konkrét eredményeket hoz, megmarad a 27 tagú unió 
egysége. Kihívást jelent, hogy az Unió egységét a jelenlegi rendszerhez hasonlóan újabb 
és újabb nagy viták tehetik próbára, illetve hogy az ígéretek és a végrehajtás közötti 
szakadék csak fokozatosan szűnik meg, amennyiben megvan a közös szándék az 
együttes fellépésre. Ha nincs, akkor toporgás van. 

A 2. számú opció: csakis az egységes piac, amikor a 27 tagú Unió számos 
szakpolitikai területen nem tud megállapodásra jutni arról, hogy hogyan tegyen többet 
az egységes piac egyes fontos területeinek elmélyítésén túlmenően, tehát ez 
koncentrálna egy területre, praktikusan kiürítené a jelenlegi együttműködést. Az 
előnye ennek az lenne, hogy könnyen érthető lenne az Unió és a döntéshozatala, 
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azonban az egynél több tagállamot érintő ügyeket egyre nehezebb lenne kezelni, ezért 
mélyülne a közös kihívásokkal kapcsolatos elvárások és a végrehajtás közötti szakadék, 
magyarul nem tudna megfelelni a társadalom elvárásainak, s a polgárok uniós szinten 
garantált jogai idővel leszűkülnének. 

A 3. opció: aki többet akar, többet tesz, tehát aki többet akar, többet is érhet el. 
Az Unió ugyanúgy működik, mint napjainkban, de lehetővé teszi az arra kész országok 
számára, hogy meghatározott területeken több eredményt érjenek el. Egységes marad 
az Unió, akik többet szeretnének, lehetőséget kapnak az előrelépésre, és akik többet 
szeretnének, közelednek egymáshoz az elvárások és az eredmények. A kihívás az, hogy 
kérdésessé válik a döntéshozatal különböző szintjének átláthatósága, 
elszámoltathatósága, és a polgárok uniós szinten garantált jogai attól függnek, hogy 
melyik tagországban élnek. Tehát ez volt a 3. opció. Talán erről volt a legtöbb vita, 
többen azt mondták, hogy ez lenne a legkönnyebben megvalósítható. 

A 4. opció: kevesebbet hatékonyabban, melyben a 27 tagú Unió arra 
összpontosít, hogy meghatározott területeken többet és gyorsabban valósítson meg, 
nyilvánvalóan ott, ahol könnyebben elérhető a kompromisszum vagy konszenzus, 
miközben nem intézkedik ott, ahol úgy érzi, hogy nem tud többletértéket nyújtani, vagy 
nem lehetséges megállapodni. Ebben az európai polgárok úgy érezhetik, hogy az EU 
ott intézkedik, ahol valóban többletet tud nyújtani, az erőforrásokat, a figyelmet lehet 
összpontosítani, de a kihívás az, hogy nehéz lesz megállapodni abban, hogy mely 
területeket kezelje kiemelten, hiszen ez nagyban változhat tagországonként. Az 5., amit 
a föderalista opciónak szoktak nevezni, úgy döntenek, hogy valamennyi szakterületen 
sokkal többet valósítanak meg, ami uniós szintű döntéshozatalban jelentős gyorsulást 
eredményezhet; a polgárok több, uniós szinten garantált joggal rendelkeznek. De itt is 
van veszély és kihívás. A társadalom azon csoportjai meg úgy érzik, hogy az Uniónak 
nincs megfelelő elegendő legitimációja vagy túl sok hatáskört vett el, és ezek a 
csoportok erősödtek az elmúlt időszakban. Elidegenednek az európai projekttől. 

Ez természetesen széles körű vitát eredményezett többek között, tehát a V4-ek-
javaslat, a Fehér könyv, a Benelux-országok, később a Macron-beszéd. Korábban 
kritizálták a Bizottságot, hogy nincsenek megfelelő ötletei vagy nem hoz indítványokat 
Európa jövőjével kapcsolatban, van, aki szerint túl sokat hoz. Most próbált egy olyan 
anyagot letenni az asztalra, ami hozzájárul a vitához.  

Ez a vita rendkívül intenzív volt, rendkívül izgalmas volt és praktikusan csaknem 
egy éve tart, ezért gondolta úgy Juncker elnök úr, hogy több mint fél évvel, tehát egy 
évvel a vita kezdete után és fél évvel a Fehér könyv megjelenése után, az Unió 
helyzetéről szóló beszédében felvázolja a saját, úgymond hatodik, általa kedvelt opciót, 
megint csak nem úgy, hogy ennek kell lennie, hanem a vita jelenlegi stádiumában úgy 
gondolta, hogy a vita eddigi alakulását is figyelembe véve kiegészíti ezeket az érveket 
és információkat is. Azért érdemes azt is hozzátenni, hogy egy év alatt változott a 
környezet, mind az európai hangulat, mind pedig az európai gazdaság dinamizmusa is. 
A félelmekkel ellentétben, bár láttunk a különböző tagországok politikai életében 
jelentős változásokat vagy turbulenciát is, de nem erősödtek meg az Európai Unió-
ellenes vagy az Európai Unióból való kilépést támogató pártok a különböző 
tagországokban.  

Az elmúlt időszakok választási eredményei azért azt mutatják, hogy az első 
helyeken továbbra is az Európai Unió mellett elkötelezett, különböző színezetű, 
különböző oldalakat képviselő pártok vannak, de az Unióban képzelik el az adott 
tagországok jövőjét. Másrészt egy kis dinamizmust kapott nemcsak Magyarországon, 
hanem másutt is a gazdasági fellendülés, ami végre minden tagállamhoz eljutott, tehát 
minden tagállamban növekedés van. Ötödik éve tart ez a fellendülés, és az elmúlt két 
év során az Unió növekedése meghaladta például az Egyesült Államok növekedését. Ez 
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2 százalékos most az Európai Unióban, az euróövezetben 2,2 százalék. A 
munkanélküliség alacsonyabb, mint az elmúlt 9 évben bármikor. A jelenlegi ciklusban 
csaknem 8 millió munkahely jött létre - itt a Bizottság mandátumáról van szó, egyúttal 
az Európai Parlamentéről. A foglalkoztatottak száma elérte a 235 milliót az Európai 
Unióban. Soha nem dolgoztak ennyien az Európai Unióban, mint most. Ez jól rímel 
egyébként azokra a dolgokra, amiket Magyarországgal kapcsolatban hallunk, tehát a 
gazdasági fellendülés most már Európai Unió-szerte jelen van. Természetesen nem 
állítjuk, hogy az Európai Bizottságnak mint intézménynek köszönhető, de azt 
gondoljuk, hogy benne vannak azok a programok is. Tehát kicsit változott az európai 
hangulat. A közvélemény-kutatások is azt mutatják, hogy az európai uniós 
intézményekbe vetett bizalom és az Európai Unió jövőjébe vetett bizalom is erősödött.  

Ezzel a háttérrel mutatta be Jean-Claude Juncker elnök úr az ő kedvenc 
forgatókönyvét. Engedjék meg, nem fogok teljes idézeteket mondani belőle, de a 
legjobb, ha már itt van, akkor a beszédből fogok néhány dolgot idézni. Nagyon fontos, 
hogy a beszédet alapvetően két részre lehet osztani. Az egyik része arról szól, hogy hol 
tart a Bizottság munkaprogramjának a végrehajtása, mit fog még a mandátum 
hátralévő részében a Bizottság végrehajtani, mik a tervei, és van egy 2025-ös kitekintés 
javaslatokkal, köztük politikai javaslatokkal. Én az utóbbira fogok összpontosítani, 
hiszen a mai napirendi pont is az Európai Unió jövőjéről, az arra adott javaslatokról 
szól, nem pedig a mandátum végéig befejezendő munkatervről és az előterjesztendő 
jogalkotási javaslatokról fog szólni.  

A hatodik forgatókönyv a három örökös alapelvhez köti az Uniót: a 
szabadsághoz, a jogegyenlőséghez és a jogállamisághoz. Európa mindenekelőtt a 
szabadság Uniója, Európa másodsorban az egyenlőség Uniója. És itt fejti ki az elnök: a 
tagok egyenlősége kicsik és nagyok között, kelet és nyugat között, észak és dél között - 
ezt érti egyenlőség alatt -, kelettől nyugatig Európának mindkét tüdejével kell 
lélegeznie, máskülönben a kontinensünk csak kapkod levegő után. Az egyenlők 
Uniójában nem lehetnek másodrendű polgárok. Az egyenlők Uniójában nem lehetnek 
másodrendű munkavállalók, és itt utal többek között a szociálispillér-
kezdeményezésre, amellyel kapcsolatban jelenleg is folyik a tagországok kormányai 
közötti egyeztetés. A munkavállalóknak az azonos helyen végzett munka után azonos 
és egyenlő bér jár.  

Az egyenlők Uniójában nem lehetnek másodrendű fogyasztók, és itt utal a V4-
ek által felvetett kettős minőség kérdésére, amire a Bizottság szerepet vállal. Nemrég 
ért véget Pozsonyban az ezt a kérdést tárgyaló csúcs. Harmadsorban Európában a 
törvény ereje váltotta fel az erősebb törvényét. A jogállamiság azt jelenti, hogy a jognak 
és az igazságnak független bíróságok szereznek érvényt. A jogerős ítélet elfogadása és 
tiszteletben tartása az, ami a jogállamiságon alapuló Unió részeivé tesz minket. A 
tagállamok az Európai Bíróságra bízták a végső döntés jogát. A jogállamiság az Európai 
Unióban nem szabadon választható rendszer, a jogállamiság szükségszerű. 

Mitől is vezet ez - és utána vannak konkrét javaslatok - egy egyenlőbb Unióhoz? 
Ha visszatérünk a vitára és visszatérünk a különböző opciókra, hiszen - és itt már a 
saját szavaim jönnek - sok vita volt arról, hogy lesz egy mag Európa, amelyik 
előreszalad és hátrahagyja a többieket? Vagy pedig több sebességes lesz Európa? De 
ezt saját döntésük alapján választják ki a tagországok, hogy melyik sebességhez 
tartoznak, és senki sem korlátozza őket a későbbi döntésük alapján, hogy 
felzárkózzanak akár a mag Európához vagy csatlakozzanak korábbi 
kezdeményezésekhez. Vagy valamiféle kétsebességes Európa jön létre, ahol 
másodosztályú tagországok vannak, és előreszalad egy élcsapat, amihez aztán nem 
lehet felzárkózni, mert olyan jogi környezet jön létre.  
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Itt most ez a javaslat, ha jobban rátekintünk, kifejezi azt, hogy mi is az, hogy mag 
Európa. Ha arról beszélünk, hogy valaki az egységes piachoz tartozik, részese 
Schengennek és az eurózóna tagja és a kezdeményezésben részt vesz, ez azt jelenti, 
hogy praktikusan a mag Európa része. Lehet még hozzátenni egy-két elemet, de ezek a 
lényeges elemei az uniós projektnek. A négy szabadság érvényesül, és a közös pénz is 
bevezetésre került. Ha ilyen szempontból nézzük, azt gondolom, hogy a Bizottság egy 
felajánlást tesz. Azt mondja, hogy ezekhez a kezdeményezésekhez minden 
tagországnak lehetősége van, hogy csatlakozzon, és ehhez a Bizottság minden 
lehetőséget meg is ad. Nem akarja azt mondani, hogy ez helyes vagy nem helyes, hanem 
azt akarja kifejezni, hogy a tagországoknak joga van dönteni, de a tagországok 
támogatást is kapnak a Bizottságtól ahhoz, hogy ebben részt vegyenek. Például 
Schengennel kapcsolatban a külső határaink védelmének megerősítéséhez 
haladéktalanul meg kell nyitnunk a szabad mozgás schengeni térségét Bulgária és 
Románia előtt, és Horvátország számára is lehetővé kell tennünk, hogy a kritériumok 
hiánytalan teljesítése után teljes jogú schengeni taggá váljanak. Tehát a Bizottság 
elnöke kifejezi a szándékát és támogatását azon tagországok felé, amelyek még nem 
tagjai Schengennek, hogy minél előbb csatlakozzanak.  

Itt van az euró. Az euró rendeltetése, hogy az Európai Unió egészének egységes 
pénzneme legyen. Kettő kivételével minden tagállamnak kötelessége és joga, hogy a 
feltételek teljesítése után bevezesse az eurót. Lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy 
a tagállamok be tudják vezetni az eurót, ha kívánják. Ezért javasolja Juncker elnök egy 
eurócsatlakozási eszköz létrehozását, amely technikai, sőt akár pénzügyi segítséget is 
nyújthat számukra. Tehát praktikusan kettő kivételével minden tagország vállalta, 
hogy csatlakozni fog hozzá, a Bizottság támogatást kíván ehhez adni, de benne van a 
szó, ha kívánják. Gondolom, Magyarország is meg fogja ismerni ezt az eszközt, ami 
most kerül kialakításra, a javaslat meg fog születni, nem lesz akadálya, hogy ha úgy érzi 
Magyarország, hogy csatlakozni tud, olyan helyzetben van, csatlakozzon az 
eurózónához, és ehhez a Bizottság javasol nemcsak szakmai és technikai támogatást, 
hanem fog javasolni pénzügyi segítséget is. Ezután, nem akarom részletezni, hogy mi 
következik még az eurózóna-tagságból. 

Ha Európában el akarjuk kerülni a szociális fragmentációt, a szociális 
dömpinget, akkor a tagállamoknak a lehető leghamarabb, de legkésőbb a göteborgi 
csúcstalálkozón meg kell állapodniuk a szociális jogok pilléréről. Ez megint csak azt 
célozza, hogy minden polgár érezhesse a gazdasági fejlődés előnyét, eljussanak hozzá 
ezek az előnyök. 

Sokszor éri kritika az Uniót, hogy nem elég hatékony, tehát az egységesen 
erősebb és demokratikusabb Unió működése számára fontos a hatékonyság is, sokszor 
éri kritika, hogy nem elég gyorsan születnek meg a döntések, ha nincs konszenzus, 
akkor nem sikerül előrelépni. Felveti azt a lehetőséget a beszéd, hogy vannak olyan 
területek, ahol maga az alapszerződés lehetőséget ad arra, hogy ha a tagországok 
mindegyike úgy gondolja - ezt először közösen el kell dönteni -, hogy áttérjünk 
minősített többségi szavazásra, akkor át lehet térni, legyen az akár a közös konszolidált 
társaságiadó-alap, hozzáadottérték-adó, digitális ipar igazságos megadóztatása, 
pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos, globális adó, vagy akár a külpolitikai döntések 
esetében is át lehet térni, amennyiben mindenki így gondolja, akkor át lehet térni egy 
hatékonyabb, gyorsabb döntéshozatali módra. Ez mindenképp növelheti az 
intézményrendszer hatékonyságát, a döntéshozatal gyorsaságát, így talán az 
intézményrendszerbe fektetett bizalmat is.  

Ezenkívül az elnök reagál azokra a felvetésekre is, mely szerint az eurózóna 
kormányzásához esetlegesen önálló parlamentre vagy önálló pénzügyminiszterre 
lenne szükség, és felhívja a figyelmet arra, hogy jelen pillanatban már az uniós 
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gazdasági termelés, ha a 27 tagországot nézzük, 85 százaléka az eurózónában történik, 
és azt mondja, hogy lehet szükség pénzügyminiszterre, lehet szükség parlamentre, de 
az a pénzügyminiszter a jelenlegi intézményrendszeren belül kerüljön megtalálásra, 
például a Bizottság ezért a területért felelős tagja, a euróövezet parlamentje pedig 
legyen az Európai Parlament, ne önálló és új intézményeket hozzunk létre, hanem 
használjuk, ha hatékony, a jelenlegit. 

S még egy fontos kihívásra is válaszol - és aztán próbálom lekeverni és rövidre 
fogni magam -, ami mindenkit érint, a biztonság kérdése. Javasolja a teljes körű 
európai védelmi unió létrehozását 2025-ig, szükségesnek tartja egy európai hírszerző 
egység létrehozását, hogy a hírszerzési információkat megosszák a tagállamok, hiszen 
az európai polgárok egyik legfontosabb aggodalma az Európai Unió biztonsági 
helyzete. Tehát az elnök azt szeretné, hogy az Unió fokozottabban összpontosítson az 
igazán fontos kérdésekre, építve az eddig elvégzett munkára. 

Visszatérek arra, hogy most akkor ez melyik opció. Ez az az opció, amely 
maguknak a tagországoknak ad lehetőséget arra - a beszéd sosem használja a mag-
Európa szót, azért használom, mert olyan sokat használjuk itt magunk között -, hogy 
maguk a tagországok eldönthetik, hogy csatlakoznak hozzá, vagy pedig később 
csatlakoznak hozzá. Tehát nem egy kétsebességes Uniót hoz létre, ha valaki eldönti, 
hogy részt vesz az egységesebb Unió létrehozásában, akkor kimaradna belőle, 
legfeljebb később csatlakozik hozzá. Azt szeretné, ha az egységes Európához, amiben 
egyenlők a tagországok, egyenlők a polgárok, mindenki csatlakozna, erre biztat, ehhez 
támogatást is ad, de ez csak a tagállamok és a tagországok egyéni döntése alapján 
lehetséges, amit akár most is meg lehet hozni, vagy a későbbiekben is meg lehet hozni. 
Tehát lehetőségeket ajánl, lehetőséget ad, támogatást ad hozzá, és semmiképp sem hoz 
létre egy olyan helyzetet, amiben első- vagy másodosztályúak lennének a tagországok, 
hanem a saját döntésükre bízza.  

Én meg is köszönöm a figyelmet, elnézést, hogy egy kicsit hosszabb lett, mint a 
szokásos expozéim, de egy nagyobb időszakot, fontos témát ölelt át, és természetesen 
állok rendelkezésre majd a kérdések megválaszolásában. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen nagykövet úrnak az előadását, köszönjük, hogy ilyen 

részletesen bemutatta például a Juncker elnök úr beszédében elmondottakat, nemcsak 
a Fehér könyvben leírtakat, úgy hiszem, ez szükséges ahhoz, hogy ki tudja alakítani ki-
ki a saját véleményét Európa jövőjével kapcsolatban. Nem kevesebbről van szó, mint 
saját magunk jövőjéről. 

Tisztelt Bizottság! Szokásunk szerint megnézzük az érem másik oldalát, és most 
kérem a kormány képviselőjét, hogy ő is mondja el, ha lehet, egy kicsit rövidebben, az 
expozéját. Köszönjük szépen. 

Dr. Molnár Balázs Péter hozzászólása 

DR. MOLNÁR BALÁZS PÉTER helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Nagykövet Úr! Reagálni mindig 
egyszerűbb és gyorsabb is. Egy-két fölvezető gondolatot engedjenek meg azért nekem 
is. Az Európai Unió válsága, illetve a jövővel kapcsolatos gondolkodás már korábban is 
szükséges lett volna. Sajnálatos, hogy ehhez egy tagállam kiválása volt szükséges. A 
brexit indította útjára ezeket a folyamatokat - ahogy nagykövet úr is mondta -, hogy 
elkezdjünk mélységében foglalkozni azzal, hogy vajon mi is a probléma az Európai 
Unióval. 

A mi álláspontunk az, hogy meg kell védeni az elért eredményeket, meg kell 
védeni a négy alapszabadságot, meg kell védeni a korlátozások nélküli schengeni 
térséget, amely a szabad mozgást előrevetíti. Ebben nagy segítség lehet az, hogy a 2004 
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után csatlakozott országok - talán Csehország kivételével - lakossága jóval magasabb 
mértékben támogatja az uniós tagságot, mint a régebbi EU15-ök, talán teszik ezt azért, 
mert még emlékeznek azokra az eredményekre, amiket az európai uniós tagság jelent. 
Valószínűleg a mi lakosságunk nagy része emlékszik arra, hogy egy határ nem azt 
jelenti, hogy az autópályán százra le kell lassítani.  

Viszont azt látjuk, hogy hozzájárult ehhez a válsághoz, hogy a lakosság és az 
európai elitek között elég komoly szakadék alakult ki, nem feltétlenül reflektáltak az 
európai vezető politikusok azokra a kérdésekre, amelyek a leginkább érintették, 
érdekelték az állampolgárokat, a lakosságot, legyen ez például a biztonsági kérdés.  

Némi realitásérzék-hiányt is szeretnénk jelezni a kormány részéről. Ünnepeltük 
például a holland választások eredményét, amikor a Wilders-féle szélsőjobboldali párt 
megduplázta a szavazatai számát egy cikluson belül. Az, hogy nem ők nyerték meg a 
választást, nem jelenti azt, hogy nem törnének előre akár nagyon komoly mértékben is 
a szélsőséges, akár az Uniót is elutasító pártok. De ugyanígy értékelhetjük a Macron 
elnök által jelzett En Marche menetelését, hogy egyszer csak a korábbi politikai 
térségtől teljesen kívülálló, illetve nagyrészt amúgy arra építkező mozgalom jutott 
nagyon komoly támogatáshoz. Azt azért én a magam részéről nagyon problémásnak 
látom, hogy egy ilyen új mozgalom, illetve a Le Pen-féle párt pártelnökjelöltje jutott a 
francia elnökválasztás második fordulójába. De megnézhetjük a Szabadságpárt 
előretörését is a tegnapi osztrák választáson; szintén nem kis támogatásnövekedést 
figyelhettünk meg. 

Azt gondolom, hogy fontos megemlékeznünk a pozsonyi folyamatról, illetve a 
római nyilatkozatról, mind a kettőt egyhangúlag fogadták el az állam- és kormányfők, 
de például rögtön látjuk azt, hogy a pozsonyi nyilatkozat egyik fontos pontja, hogy 
térjünk vissza a schengeni rendszer akadálytalan működéséhez, ezzel éppen ellentétes 
javaslat van a Tanács asztalán, amely lehetővé tenné akár három évig is a 
határellenőrzések ismételt bevezetését az Európai Unión belül.  

Én nagyon röviden szólnék az opciókról. A nagykövet úr megtette, hogy 
részleteiben emlékeztetett azokra. Talán a mi részünkről annyit mondhatnánk, hogy az 
1. és az 5. opció között, aztán majd beszéljünk a 6.-ról is, hatalmas különbség van. Az 1. 
opció nem változik semmit.  

Az 5. opció a föderalizmus. Ennek van egy továbberősített változata, a Juncker 
elnök úr által felvázolt, úgynevezett 6. opció. Mi némileg problémásnak látjuk azt, hogy 
a szerződések őreként definiált Bizottság olyan javaslatokat tesz az asztalra, amelyek 
nagy része, illetve több változata is ezeknek az őrzött szerződéseknek a módosítását 
eredményezné.  

De ettől függetlenül nagyon fontos kontribúcióként tekintünk az EU jövője 
vitájában a Bizottság Fehér könyvében foglaltakra. Mi azt gondoljuk, hogy a több 
sebességes Európát jelentő, a megerősített együttműködéseket előtérbe helyező 3. 
opció az, amely olyan rugalmassági lehetőségeket biztosítana az Európai Unió jelenlegi 
fejlődéséhez, amelyekkel tudnának élni a tagállamok. Itt is fontos, hogy ideidézzük 
azokat a szerződésekben rögzített garanciákat, amelyek biztosítják azt, hogy ezekkel a 
megerősített együttműködésekkel sem lehet visszaélni, illetve hogy ezek sem okoznak 
problémákat. Az egyik az, hogy akik egy bizonyos pontban nem kívántak csatlakozni 
ezekhez a megerősített együttműködésekhez, azok később megtehetik azt. Illetve az, 
hogy a belső piac és a négy alapszabadság egységét, illetve azok működését nem 
veszélyeztethetik ezek a megerősített együttműködések.  

Azt gondolom amúgy, hogy a több sebességes Európa realitás ma is, a több 
sebességes Európa jó pár évtizede velünk van. Ha azt nézzük például, a schengeni 
rendszer egy nagyon jó példa a több sebességes Európára. Vannak a schengeni rendszer 
tagjai, vannak azok, akik lehetnének tagok, de nem azok, az Egyesült Királyság, 
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Írország. És vannak azok, akik szeretnének tagok lenni, de nem lehetnek, mint a 
románok, a bolgárok és később a horvátok. Ez a több sebességes Európa. Ez most is egy 
lehetőség. 

A 6. opció, illetve Juncker elnök beszéde. Én azt gondolom, üdvözölhetjük a 
bizottsági elnök beszédét számos okból is. Egyrészt mert kimondta azt, hogy a kelet-
nyugati szembenállást meg kell szüntetni. Másrészt azért, mert például a mandátuma 
kezdetekor azt mondta, hogy nincsen lehetőség bővítésre, míg most azt mondta, hogy 
a nyugat-balkáni országok felé a bővítési lehetőséget előre kell mozdítani. Ezt tudják 
önök is, hogy ez Magyarországnak kiemelten fontos geopolitikai, biztonsági, 
szomszédságpolitikai érdek.  

Azt gondolom, hogy egy nagyon szép és burkolt utalást láthattunk a lengyelek, 
illetve a lengyel nép felé, ez a két tüdő hasonlat tudniillik János Pál pápától származik. 
Úgyhogy én azt gondolom, hogy üzent Lengyelországnak is, illetve a lengyel népnek 
mindenképpen üzent.  

Természetesen támogatjuk a másodrendű állampolgárok, másodrendű 
fogyasztók elleni fellépést. Azt gondolom, ez mindenképpen egy nagyon szép politikai 
megfogalmazás. Sajnos azonban a Bizottságnak számos javaslata ez ellen hat. Bőven 
elég ideidéznünk az általunk és önök által jól ismert kiküldetési irányelvet, illetve még 
számos más javaslatot.  

A szociális dömpingre vannak ezek a javaslatok felfűzve. Juncker elnök most is 
utalt a szociális dömpingre. Azt gondolom, nem helyes az, ha a Bizottság elnöke egy 
ilyen, nem definiált fogalmat visz bele a vitákba. Mi visszautasítjuk ezeket a vádakat, 
és a teljes visegrádi négyek visszautasítják azokat a vádakat, hogy például az eltérő 
bérszint önmagában a belső piacon szociális dömpinget valósítana meg. Azt gondolom, 
hogy a jogszerűen működő vállalkozásainkat és a jogszerűen munkát vállaló 
állampolgárainkat meg kell hogy védjük ettől a vádtól.  

Az euróval kapcsolatban mondanék pár szót. Az euró bevezetéséről a bizottság 
is vitázott talán a múlt héten. Azt gondolom, sokkal többet beszélünk az euró 
bevezetésének az időpontjáról, mint arról, hogy valójában mit fontos a magyar 
kormánynak figyelembe vennie akkor, amikor úgy dönt, hogy az euróhoz csatlakozik. 
Nekünk van törvényi kötelezettségünk arra, hogy bevezessük az eurót, mint minden 
2004 óta csatlakozott tagállamnak, de azt gondolom, hogy az a lényeg, hogy azt 
vizsgálja meg a kormányzat, és ezt teszi, Varga miniszter úr folyamatosan dolgozik 
ezen, hogy mikor szolgálja a magyar gazdaság és mikor szolgálja a magyar 
versenyképesség érdekét az euró bevezetése. Önmagában a maastrichti kritériumok 
teljesítése nem elégséges ahhoz, hogy vezessenek minket ebben, de szeretnék erre 
utalni, hogy Magyarország még nem teljesíti az összes maastrichti kritériumot, bár öles 
léptekkel haladunk efelé a megalapozott jó gazdaságpolitika okán.  

Az adókérdésekkel kapcsolatban azt gondolom, nagyon fontos, hogy megtartsuk 
azt, hogy konszenzussal döntsünk az adókérdésekben. Az adókérdések nem véletlenül 
tartoznak ebbe a kategóriába. Viszont azt gondolom, számos olyan elemet tartalmaz 
amúgy a junckeri beszéd, amit támogathatunk. Említettem a bővítés kérdését; 
említettem azt, hogy támogatja Bulgária és Románia schengeni térséghez való 
csatlakozását, illetve természetesen vannak olyan kérdések, amelyekben nagyon fontos 
lenne továbbra is együttműködnünk. Ilyen például a digitalizáció kérdésköre, ilyen a 
biztonságpolitikai kérdéskör, illetve ilyen a titkosszolgálati együttműködés is, különös 
tekintettel arra is, hogy az egyik legfejlettebb titkosszolgálat fog távozni az Egyesült 
Királysággal a kilépéskor, és nagyon komoly biztonságpolitikai pluszkockázatot fogunk 
látni sajnos ez ügyben is, amennyiben nem sikerül egy olyan kilépést biztosítanunk, 
amely lehetővé teszi nekünk azt, hogy minél szorosabban továbbra is együtt tudjunk 
működni ez ügyben is a britekkel. (Tessely Zoltán távozik a bizottság üléséről.) 
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Ha még egypár szót mondhatnék. Mi támogatnánk az európai valutaalap 
létrehozását, mivel ez alkalmas lehet a Nemzetközi Valutaalap, az IMF kiváltására. Én 
azt gondolom, meg kell majd néznünk, hogy az euróövezeti csatlakozási eszköz, amely 
a következő MFF-fel, tehát 2020 után lesz elérhető, milyen lehetőségeket biztosít 
számunkra. Abban az esetben, ha ezek a források nem a kohéziós források terhére 
lesznek felállítva, akkor a vizsgálat után meg lehet vizsgálnunk, illetve lehetséges az, 
hogy itt továbblépjünk. 

Egy-két zárógondolatot még mondanék, ha belefér az időmbe, elnök úr. Nem 
lesz meglepő az, hogy a magyar kormány mit gondol az EU jövője folyamatról. Mi azt 
gondoljuk, hogy a demokratikusan megválasztott állam- és kormányfőknek 
konszenzussal kell döntést hozniuk. Elvileg van egy határidőnk, ez a decemberi EIT, 
azonban úgy látszik, hogy a német választásokat követően nem lesz olyan állapotban 
Németország, hogy komoly döntéseket hozhasson. Látjuk azt, még az is lehet, hogy a 
Jamaica-koalíció felállítása áthúzódik a következő évre. Tehát itt reálisabbnak tűnik 
egy 2018 márciusi, vagy akár nyári időpont ez ügyben.  

Nagyon fontos, hogy az Európai Tanács irányítsa ezt a diskurzust. Nagyon 
fontos, ahogy a nagykövet úr is mondta, hogy a Bizottság is megtette a maga 
hozzájárulását, megtették ezt a mediterrán országok, a Benelux-, a visegrádi négyek, 
megtették ezt az alapítók is. Azt gondolom, hogy ezekre lehet építeni. Ezért különösen 
üdvözöljük Donald Tusk elnök úrnak azt a kezdeményezését, hogy ő külön szerepet 
vállaljon ennek a vitának a lefolytatásában és irányításában. Ahogy utaltunk rá 
korábban is, találkozott az elnök úr a visegrádi négyekkel is, és az a fontos, hogy ebbe 
az úgynevezett Leaders’ Agendába be tudjuk csatornázni a visegrádi ötleteket, 
gondolatokat is. Ebben amúgy jó alapot képeznek a római nyilatkozatban foglalt 
egyhangú célkitűzések is. 

Mi komolyan vesszük, hogy az egység a sokféleségben kell hogy vezessen minket 
az Európai Unióban. A nemzeti identitások és a közös európai kulturális örökségünk 
egyidejű tiszteletben tartása nagyon fontos számunkra.  

Ahogy mondtam, üdvözöljük, hogy a kelet-nyugati szembenállás ellen felszólalt 
mind Juncker elnök úr, mind Macron elnök úr. Azt szeretnénk látni, ha ez nemcsak egy 
politikai iránymutatás lenne, hanem a konkrét javaslatok terén is ezzel szembesülnénk. 
Azt gondolom, hogy erre van esély. 

Az integráció megőrzése, az integráció eredményeinek a megőrzése, azt 
gondolom, nagyon fontos. A lakosság számára az fontos, hogy a kézzelfogható 
vívmányok helyreálljanak, illetve ezeket ne bontsuk le. Azt gondolom például, hogyha 
a schengeni rendszernek a nem folyamatos működésével éveken keresztül 
szembesülnek az európai állampolgárok, az egy olyan kérdés, ami húsba vágóan érinti 
őket, és nem feltétlenül csak Magyarországon és nem feltétlenül csak például azt a 160 
ezer határ menti munkavállalót érintve, akik akár napi szinten járnak át Ausztriába 
dolgozni Nyugat-Magyarországról. 

Ahogy mondtam, szorgalmazzuk az együttműködés szorosabbra fűzését a 
biztonságpolitika és a versenyképesség terén, ilyen a védelempolitika és az innováció, 
a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni harc, a digitalizáció és az iparpolitika. 
Magyarország érdekelt az eurózóna sikerében, azonban abban nem vagyunk 
érdekeltek, hogy miután nekünk - ahogy mondtam - csatlakozási kötelezettségünk van, 
olyan feltételrendszereket fogadjon el most az eurózóna, ami nehezebbé teszi a mi 
későbbi csatlakozásunkat például. 

Én azt gondolom, hogy sajnos muszáj beszélnünk a mag-Európáról és a 
perifériáról, mert van reális esély arra, hogy kialakul egy mag-Európa. Ezt a macroni 
ötletek sajnos nagymértékben veszélyeztetik, ilyen például az Európa újraalapítóinak a 
gyűlésezése, ami, ha úgy valósulna meg, ahogy a macroni tervekben szerepel, akkor egy 
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párhuzamos intézményi struktúrát is eredményezhetne. (Hollik István távozik az 
ülésről.) Természetesen fontos megjegyezni, hogy itt azért nagyon sok ötlettel állunk 
szemben, tehát a macroni ötletek egy része, én azt gondolom - például Juncker 
bizottsági elnök úr rögtön jelezte -, hogy nem kivitelezhető, vagy már megvan az a 
szerződésben rögzített intézményi struktúra például a parlamentre vonatkozóan, 
például az állandó pénzügyminiszterre vonatkozóan, ami valójában teljesen 
feleslegessé teszi ezeknek az ötleteknek az átültetését.  

De a macroni ötlettel mégiscsak foglalkoznunk kell, például a transznacionális 
európai parlamenti listával, amely 2024 után már az európai parlamenti helyek felét 
osztaná el ezen a transznacionális listán. Mi azt gondoljuk, hogy ezt semmiképpen nem 
támogatjuk, azonban proaktívan próbálunk részt venni ebben a vitában is, és a brexit 
miatt felszabaduló 73 parlamenti hely kapcsán például egy ötletként merülhetne fel az 
is, hogy miután szétosztottunk ebből 21-et a „senki ne veszítsen parlamenti helyet” elv 
mentén, a maradék helyeknek egy részét fenntarthatjuk például a bővítés ügyén, 
viszont egy-két helyet akár eloszthatnánk úgy is, hogy azt a nemzeti parlamentek 
töltsék be, ezzel is növelve az Európai Parlamentnek, az Európai Uniónak a 
demokratikus legitimitását. 

Egy-két szót muszáj szólnom a kohéziós politikáról. Mi azt gondoljuk, hogy a 
kohéziós források kifizetésének összekapcsolása például a jogállamisági alapelvekkel 
vagy a kötelező relokációban való részvétellel elfogadhatatlan, a kohéziós politika 
lefokozása egyfajta büntetőeszközzé ellentétes lenne a szerződésekkel, és 
Magyarország ezt nem tudná támogatni. 

Utolsóként azt szeretném még mondani, hogy a feladat- és hatáskörmegosztást 
tiszteletben kell tartanunk. Azt gondoljuk, hogy helyre kell állítani az intézményi 
egyensúlyt, és nagyon fontos, hogy mindenkitől azt lássuk, és azt lássák az 
állampolgárok is, hogy a saját szabályainkat betartjuk, és nem szelektíven értelmezzük 
azokat. Itt például egy kiemelt terület rögtön szembeötlő, a költségvetési fegyelem 
kérdésköre, ahol erősen szelektív szabályokat látunk alkalmazni, kisebb-nagyobb 
tagállamokra bontásban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen mindkét beszámolót. Tisztelt Bizottság! Időspórolás 

szempontjából mindjárt engedjenek meg egy kommentet, Európa jövőjével 
kapcsolatban a nemzeti parlamentek szerepét. Mint bizottsági elnök többször 
hangsúlyoztam ennek a fontosságát több COSAC- és egyéb bizottsági találkozón az 
Európai Unióban, hogy meg kell erősítenünk a nemzeti parlamentek szerepét, hiszen a 
nemzeti parlamentek tudják igazán biztosítani a brüsszeli döntések feletti nagyobb 
demokratikus kontrollt. Ezért is kell kifejeznünk akár bizottságként is ellenérzésünket 
akkor, amikor az Európai Bizottság lesöpri a sárga lapos eljárás keretében 
megfogalmazott nemzeti parlamentek aggályait, ahogy ezt tette például a kiküldetési 
irányelv esetében.  

Mindjárt meg is kérdezem elsősorban nagykövet urat, hogy miként tudná a 
Bizottság jobban értékelni vagy meghallgatni a nemzeti parlamentek által 
megfogalmazott véleményeket, aggályokat, hiszen ezt ígérte Juncker elnök úr, hogy 
kurzusváltás lesz, és valóban ez meg is történt abban a tekintetben, hogy nem tudom, 
már vagy ötödik-hatodik biztos jön hozzánk, párbeszédet folytatunk, de sokszor olybá 
tűnik, mint legutóbb a közlekedésért felelős biztos asszony esetében is, hogy 
elbeszélünk egymás mellett, mi elmondtuk a véleményünket, ő elmondta, hogy hogyan 
fogják ezt figyelembe venni, és semmi nem történik. Tehát egy olyan zsákutcát látok, 
amiből valahogy ki kéne mozdulni, mert a probléma az, hogy a legitimitását kérdőjelezi 
meg az európai polgárok előtt az Európai Bizottságnak vagy épp az Európai 
Parlamentnek.  
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Ráadásul ezzel kapcsolatban egy rendkívül érdekes mozzanatot vettem észre 
Juncker elnök úr beszédében: a nemzeti parlamentek szerepe kapcsán egy 
szubszidiaritással és arányossággal foglalkozó munkacsoport létrehozását jelentette 
be. Kérdezem nagykövet urat, mit lehet tudni ennek az új egységnek a működéséről 
közelebbről, mert valóban, ha ez jól működik, akkor az igazsághoz közelebb vinne 
bennünket egyrészt azáltal, hogy megmutatná az eszközt, hogy minkét oldalról járjuk 
körül anélkül, hogy mondjuk, törvényt kellene módosítani, pontosabban a lisszaboni 
szerződést kellene megváltoztatni, tehát egy új Konventet létrehozni. Én érzem 
Juncker elnök úr affinitását ebben, hogy ő is látja, hogy az egyik alapvető probléma az 
Unióban a legitimitás kérdése, és ezen tudna segíteni ez a munkacsoport, csak a kérdés 
az, hogy mi lesz ennek a vége. 

(Jelzésre:) Elsőként megadom a szót Bana alelnök úrnak, utána Gyopáros Alpár 
következik. Köszönöm. 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Nagykövet Úr! Helyettes Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Először is szeretném 
megköszönni mindkettejüknek a részletes expozékat. Az elmúlt bizottsági ülésen, 
amikor Lázár János miniszteri meghallgatására került sor, szintén erről a témáról 
cseréltünk eszmét egymással, hiszen látható az, hogy az elmúlt hónapok során az 
Európai Unió jövőjének kérdése egyértelműen az érdeklődés homlokterébe került. Ez 
természetesen összefügg a brexittel, a Fehér könyv megjelenésével, és egyébként is az 
elmúlt időszakban olyan irányba mutattak az események a közösségen belül, hogy 
mindenképpen kijelenthető, válaszút elé érkezett az EU. 

Én úgy értékelem, hogy Magyarországnak meg kell ragadnia ezt a lehetőséget, 
most, amikor több lehetséges út felvázolása történt meg, akkor érdemben be kell 
kapcsolódnunk ebbe a folyamatba, és a saját érdekeinket olyan módon tudnánk 
leginkább érvényesíteni, ha ehhez a szükséges partnereket megtalálnák, és 
természetesen azt is látni kell - és elnök úr is utalt itt a COSAC-üléseken szerzett 
tapasztalatokra -, hogy adott ügyek mentén mások lehetnek azok a szövetségesek, 
akikkel közösen felléphetünk egy-egy ügy érdekében.  

A brexit ebből a szempontból semmiképpen nem egy pozitív fejlemény, hiszen 
például a tagállami parlamentek szerepének erősítése tekintetében az Egyesült 
Királyság egy nagyon komoly partnere volt Magyarországnak, ez a helyzet tehát negatív 
irányban változott. De én azt gondolom, hogy nemcsak V4-es keretek között vagy 
nemcsak kelet-közép európai tekintetben, hanem egyébként is a változások, amelyek 
bekövetkeztek akár nyugat-európai országokban, abba az irányba mutatnak a 
fejlemények, hogy igenis el lehet azt érni, hogy sokkal inkább elmozdulhasson az 
Európai Unió abba az irányba, hogy a parlamenti kamarák véleményét jobban 
figyelembe vegyék, és a nemzetek Európája koncepció érdemben érvényesülni tudjon, 
szemben az európai egyesült államok elképzelésével. Természetesen ez két sarkított 
elképzelés, ezek között lehetnek árnyalatbeli különbségek, de én azt gondolom, hogy a 
mindenkori kormánynak fontos feladata, hogy érvényesítse a saját nemzeti 
érdekeinket.  

Amikor a Jobbik a bérunióra vonatkozó európai polgári kezdeményezést 
elindította, ezzel azt a célt tűztük ki, hogy csökkenjenek a különbségek Kelet-Közép-
Európa és Nyugat-Európa között. Érdekes, hogy Juncker elnök beszédében is 
megjelent az a gondolat, amit aztán mi is megjelenítünk az európai polgári 
kezdeményezés aláírásainak gyűjtése kapcsán, de azért azt látni kell - és itt egy 
hiteltelenségre felhívnám a figyelmet, és erről szólt helyettes államtitkár úr is -, hogy 
bizony a kohéziós források csökkentése, adott esetben a kivezetése is felmerül uniós 
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szinten, ami teljességgel elképesztő, hiszen nemhogy csökkentek, mérséklődtek volna 
a különbségek azóta, amióta csatlakoztunk a közösséghez, hanem bizony azt lehet 
mondani, hogy a helyzet még rosszabb lett a korábbiakhoz képest. Tehát e tekintetben 
is van bőven teendőnk, hogy igenis elérjük azt, hogy egyfelől ezek a források 
megmaradjanak, másrészt pedig olyan célokra tudjuk felhasználni a rendelkezésre álló 
európai uniós pénzeket, amelyekkel egy ország gazdaságának erősítéséhez 
hozzájárulhatnak, mert önmagában természetesen a bérunió kitűzése nem elegendő, a 
forrásokat a kutatás-fejlesztésre, az innovációra, a kis- és középvállalkozások helyzetbe 
hozására kell fordítani, hogy érdemben felpöröghessenek a gazdaságok.  

Ami pozitív fejlemény azért az elmúlt évekből, hogy valóban a visegrádi négyek 
közötti együttműködés több tekintetben, akár a bevándorlás kérdésében, akár egyéb 
vonatkozásban erősödni tudott, és én nagyon remélem, hogy adott esetben például az 
osztrák parlamenti választások eredményével összefüggésben ez a kör tovább tud 
bővülni. Tehát szerintem igenis van arra lehetőség, hogy további szövetségeseket is 
találjunk, és nagyon ügyesnek és okosnak kell lennünk ahhoz, hogy az elkövetkezendő 
évek során valóban egy olyan irányt tudjunk szabni, hogy az Európai Unió annak 
megfelelően alakulhasson, és ebbe érdemi beleszólásunk lehessen, hogy tényleg az 
egyes tagállamok ott érvényesíteni tudják az akaratukat és az a kiegyenlítődés, amiről 
beszéltem is, megtörténhessen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Következik Gyopáros Alpár képviselőtársam. 
 
GYOPÁROS ALPÁR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, hogy a 

helyettes államtitkár úr nem vette komolyan vagy nagyon szigorúan az elnök úr 
felhívását az idő rövidségére, és sikerült végigérni a kormány álláspontját 
ismertetendő, mert így értünk el az általam is az egyik legfontosabb témának tartott 
kohéziós források témájához és leginkább a kohéziós források és a jogállamiság-sértő 
retorziók összefüggéséhez.  

A kormányzat álláspontját alapvetően ismerjük, hiszen a miniszter úr a 
legutóbbi bizottsági ülésen megerősítette azt az álláspontot, amit egyébként nyilván a 
kormányzati kommunikációból mindannyian ismerhetünk. Én viszont kevésbé 
ismerem a Bizottság álláspontját, úgyhogy inkább a nagykövet urat kérdezném erről a 
témáról, különös tekintettel arra, nem annyira azon érvek mentén, mint amiket Bana 
alelnök úr említett, hanem sokkal inkább arra tekintettel, hogy a 2027-es agenda 
tervezésének az időszaka küszöbén állunk, toporgunk, és hangsúlyozottan - gyanítom, 
hogy hangsúlyozottan - elő fog kerülni ez a téma a következő évben, években.  

Utalnék itt arra, amit a miniszter úrnak is jeleztem, hogy a mi szintünkön, az én 
szintemen, amikor nemzetközi fórumokon különböző delegációkkal találkozunk, akkor 
egyre inkább erősödik bennem az az érzet, hogy ez nem másról szól, itt egyáltalán nem 
ok a jogállamiság-sérelem, sokkal inkább hivatkozási alap a nagy befizető országok 
részéről, hiszen a jogállamiság-sérelemre tekintettel azért szerződésszerű eljárások 
vannak, amelyekkel kiküszöbölhetőek ezek a sérelmek vagy ezek a szerződésszegések. 
Én úgy tudom, ezt újra és újra elmondjuk, hogy Magyarország például a 
kötelezettségszegési eljárások tekintetében egyáltalán nem éllovas, sőt, ha jól tudom, 
jóval az Európai Unió átlaga alatt van (Firtl Mátyás közbeszólása.) - így van -, szemben 
például akár az alapító országokkal.  

Úgyhogy én azt érzem, hogy ez sokkal inkább egy hivatkozási alap arra, hogy a 
nagy befizető országok a következő költségvetés tervezésekor igyekezzenek 
csökkenteni a keleti tüdő felzárkóztatására vonatkozó, vagy a kohézió megvalósítására 
vonatkozó vagy igényelendő forrásokat.  
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Az a kérdésem konkrétan, hogy az Európai Bizottság vajon azokat a szerintem 
alapvetően politikai hangokat támogatja-e, amelyek összefüggésbe hozzák a két témát, 
vagy a Bizottság elkötelezett a kohéziós források megtartása, uram’bocsá akár erősítése 
mellett. 

 
ELNÖK: Firtl Mátyás képviselő úré a szó. 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Köszönöm a szót. Tisztelt Nagykövet Úr! Államtitkár 

Úr! Én a nagykövet úr által elmondottakra utalnék vissza, amikor a békét említette, 
hogy az európai béke záloga volt, és akkor itt tenném fel a kérdést, hogyan látja annak 
esélyét, mert azért sok mindent megéltünk már annak kapcsán, hogy az integráció 
miként alakul és miként bővül. Én úgy fogalmaznék, hogy délkelet-európai, mert a 
nyugat-balkániakat egyébként nagyon sérti az a szó, hogy Balkánnak nevezzük őket, 
ezt csak zárójelben jegyzem meg. Úgy mint a délkelet-európai IPU parlament elnöke, 
amikor tárgyalok velük, akkor kapom direktbe, hogy mi az, hogy Balkán, fel is teszik 
kérdésként. Várható-e, mert beszélünk erről sokat, de azzal együtt, hogyha a békét 
emlegetjük, azzal a párhuzamot egybe kell vonni, hogy jelenleg a Nyugat-Balkánon 
lehet, hogy azt mondjuk, hogy béke van, de itt a szószólóra nézek, aki szintén nagyon 
jól ismeri azt a területet, tudjuk, hogy ott egyelőre az csak a szövegben van meg, mert 
egyelőre ott van a Republika Srpska, ott van a horvát entitás kérdése, ott van a bosnyák 
kérdés, ott van a határviták kérdése. Ha az integrációt valóban nem hozzuk előtérbe, 
ez egy puskaporos terep tud lenni. Éppen ezért én azt kérdezem a nagykövet úrtól, hogy 
a szavakon túl valóban látja-e annak lehetőségét, hogy felgyorsul az integráció 
Délkelet-Európa számára, mert akkor a határaink körül a béke valóban fenn tud állni, 
legalábbis Európa határainál is. Ez az egyik. 

A másik, amit a nagykövet úr is említett. Miután mi már elég régóta vagyunk itt, 
már az elnökségünk ideje alatt is azért harcoltunk, hogy Bulgária és Románia schengeni 
csatlakozása megtörténjen. Most már Horvátországról is szó van. Jómagam azt 
mondom, hogy legyen, csak akkor azt a kritériumrendszert is meg kellene tudni 
fogalmazni, amit nekünk a szemünkre vetnek, hogy mi is akkor a schengeni 
határvédelem kérdésköre. Mert mi most védjük a schengeni határt, aztán az a baj, 
hogyan védjük, másoknak meg nem ugyanúgy kell, és ezzel szemben pedig, ön is 
megfogalmazta, vagy itt valamelyik kollégám, hogy Németország, Ausztria, Dánia meg 
csak mondja egyfolytában, hogy hogyan akarja kiterjeszteni a belső határok 
ellenőrzését, mert akkor máris megkérdőjeleződik az a szándék, hogy a négy 
szabadságjog közül akkor hogyan is érvényesülnek ezek a kérdések. És ezt nemcsak úgy 
teszem fel, mint nyugat-magyarországi képviselő, vagy Bana alelnök úr, mi tudjuk azt, 
hogy mit jelent nekünk naponta, napi szinten ez a szigorítás, mint ahogy elhangzott, 
hanem itt elhangzott, hogy 100 kilométeres sebességgel átmehetünk egy határon - nem 
fogunk tudni, nem tudunk átmenni. Ez ránk vonatkozik…(Dr. Zupkó Gábor: Van egy 
60-as tábla Hegyeshalomnál… - Derültség.) Világos, azért az is igaz. (Gyopáros Alpár: 
A nagykövet úr azt mondta, hogy 40-es tábla, ha jól emlékszem…) Mindegy! Szóval 
ezen kritériumrendszerek kapcsán akkor feketén fehéren, vagy a Dublin III. kapcsán 
eljutunk-e ahhoz a kérdéshez, hogy akkor hogyan is értelmezzük a menekültügyi 
kérdéseket, mert ez mind arra vonatkozik, hogy ha valaki be akarja tartani, akkor az a 
nem jó, ha meg nem tartja be, akkor szintén nem jó, és ez főleg ezekre az országokra 
vonatkozik, amelyek később csatlakoztak.  

És akkor van még egy harmadik dolog ezzel kapcsolatban, ami egyébként a 
nemzeti parlamentek szerepét érinti. Mindenkivel egyetértek, akik a nemzeti 
parlamentekről szólnak. Én csak olyan megközelítésben mondanám azt, hogy ez miért 
fontos, mert nem az európai parlamenti képviselők adják el az európai dolgokat a 
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lakosság számára, szeretném elmondani. Lehet Brüsszelben tanácskozni, lehet ott sok 
mindent tenni, de azok a képviselők, akiknek naponta ki kell menni a településekre, a 
nemzeti parlament képviselői, nekik kell eladni az összes európai értékrendet, amit el 
kellene tudni adni. Amikor van egy-egy sárga lapos - nem is egy, mert itt már többet 
tárgyaltunk -, akkor meg eljutunk oda, hogy akkor mi is ez? Ha kimegyünk a terepre, 
akkor két perc múlva jön az a kérdés, hogy akkor hogy is van ez? Hogy van ez a 
nemzetek Európája? Hogyan van a nemzeti parlamentek szerepének erősödése? Addig, 
amíg itt ül az európai biztos, addig igen, akarjuk, szeretjük, aztán utána nem történik 
meg. Tehát én nagyon fontosnak tartanám azt, hogy valóban, ha egyszer beszélünk 
róla, Junckertől kezdve mindenféle biztos, aki itt járt, mindegyik elmondja, csak utána 
azt tapasztaljuk, hogy ez nem történik meg. Megerősítve az elnök úr által 
elmondottakat is, valóban az Európai Tanács irányítson, mert most minden letett 
ismérv már eltér egy kicsit a Pozsonyban megkötött gondolatoktól vagy a római 
szerződésben foglaltaktól. Tehát mégsem az alapján indulunk el, amit a nemeztek 
képviselői, a megválasztott miniszterelnökök fogalmaznak meg, hanem amit leraknak 
egyes emberek. Nekem mint egyszerű képviselőnek mégiscsak az kellene, hogy van egy 
magelképzelés, van egy kétsebességes gondolatmenet, és ezt próbálják végigvinni. 
Tehát igenis a nemzeti parlamentek szerepét kellene erősíteni, mert - ahogy 
fogalmaztam - erős Európa csak erős nemzetállamok alapján tud megvalósulni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: A szószóló úr kér szót. 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Hallottuk a kormány képviselőjét a tekintetben beszélni, hogy szeretne 
valahogy az Európai Unió elszakadni az IMF-től. Én úgy érzem, hogy főleg Görögország 
attól dőlt be gazdaságilag, hogy az IMF felügyelete alá került, és valóban egy közös 
európai valutaalap megjelenése megváltást jelentene nemcsak Görögországnak, 
hanem elég sok országnak. Mi, magyarok magunk is tapasztaltuk az IMF káros hatását, 
és főleg az Egyesült Államok befolyásolását gazdaságilag ezekben az országokban. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több hozzászólót nem látok. Én is szeretném 

megköszönni az előadásokat. Különösen megütötte a fülemet, hogy államtitkár úr 
említette, hogy igen, a brexittel sajnos egy fontos titkosszolgálat is távozik az Unióból, 
az MI6, de reméljük, hogy James Bond filmjeit továbbra is tudjuk nézni, legalább a 
televízióban. 

A másik apró kérdés a következő. Én örülök annak, hogy szerdán Juncker úr a 
visegrádi négyek miniszterelnökeivel vacsorán találkozik. Tudja-e már nagykövet úr, 
hogy mi lesz a menü? Én biztos vagyok benne, hogy nem Magyarország és nem 
Lengyelország lesz a menü, hanem mi is ott leszünk az asztal körül. Ezt csak azért 
említem, mert ez egy újabb lehetőség arra, hogy Juncker úr valóban figyeljen a keleti 
féltekére is, hiszen itt bizonyos nagy erők működnek akár német, akár francia részről, 
hogy befolyásolják az Európai Bizottságot. A balansz nagyon fontos, hogy a keleti 
végeken is meghallgassa a Bizottság elnöke, hogy merre tovább Európa, mi hogyan 
képzeljük el, hiszen ha megnézzük most az Unió gazdasági fejlődését, bizony - ahogy 
miniszterelnök úr is említette - most hál’ istennek a közép-európai országok a fejlődés 
azon fokán állnak, hogy jobban megy a szekér, mint Nyugat-Európa néhány 
gazdaságának, és biztosabb a fejlődés. Ez is azt támasztja alá, hogy szükséges, hogy a 
kvázi új tagországok véleményét is meghallgassák.  
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Visszaadom a szót elsőként nagykövet úrnak, utána pedig államtitkár úrnak. 
Tessék parancsolni! 

Dr. Zupkó Gábor válasza 

DR. ZUPKÓ GÁBOR, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének 
vezetője: Köszönöm szépen. Majd attól függ, hogy hogy sikerül megállapodni a 
britekkel, hogy James Bond a szabad munkaerő-áramlás alá kerülhet-e. Reméljük, 
hogy sikerül majd valamilyen megállapodásra jutni a hosszú brexit-tárgyalások végén. 

A menüt pontosan nem tudom, de annak idején a magyar elnökség ideje alatt 
volt ráhatásom, és sikerült elérni, hogy a Bizottság konyhái magyar borokhoz is 
hozzájussanak, úgyhogy remélem még maradt pár palackkal, és tudnak majd magyar 
borokat is ajánlani. Volt a Berlaymont menzáján is magyar menü annak idején, a 
magyar elnökség idején. Régi szép idők... (Dr. Molnár Balázs Péter közbeszól.) Akkor 
jó lesz, ott nagyon jó a szakács, meg tudom erősíteni.  

Köszönöm szépen a képviselő urak felvetéseit. Oly mértékben lefedik az európai 
napirendet a kérdések, hogy ha mindegyikre részletesen válaszolnék, egy újabb egyórás 
előadás tartanék, arra, gondolom, nincs idő és nincs lehetőség, úgyhogy egy kicsit 
önkényesen fogok válogatni belőlük.  

Azért azt most szeretném mondani, hogy elsősorban az Európa jövőjére, 
jövőbeni működésére vonatkozott a mai napirendi pont, illetve a Fehér könyvre, sok, 
ettől eltérő kérdés is volt. Szeretném mindenképpen aláhúzni, hogy sem a Fehér 
könyvben, sem a bizottsági elnök beszédében nem volt javaslat arra, hogy például a 
kohéziós támogatásokat valamiféle jogállamisági feltételhez kössék, tehát így nem 
szerepelt benne; fölmerül kérdésként, de akár a jegyzőkönyvnek is mondom, hogy ilyen 
nem szerepelt benne. 

Fontos dolog azért azt is elmondani, hogy elhangzott az is, hogy megvan a 
felelősség abban, hogy a lakosság és úgymond az európai elit között egyfajta távolság 
alakul ki, vagy pedig nem jutnak el az európai vívmányokkal kapcsolatos álláspontok a 
lakossághoz, illetve hogy milyen szerepük van a különböző intézményeknek abban, 
hogy a lakossághoz, a választókhoz közel jusson ez a vélemény. Ebben a dologban, azt 
gondolom, minden intézmény magába kell hogy nézzen, amely vállalta többszörösen, 
akár az egyezmények alapján, akár Rómában, hogy őszinte, mély együttműködésre 
törekszik és tiszteletben tartja egymást. Nagyon fontos, hogy ne csak Brüsszelben 
képviselje ezt, hanem akkor is, amikor hazatér, hiszen az európai elitbe beletartoznak 
a miniszterelnökök, a miniszterek, hiszen ők a legfőbb döntéshozók, különböző európai 
pártok vezetői, az európai parlamenti képviselők, akiket a tagországban választanak 
meg, és ezen intézmények feladata, hogy közel hozzák, nem kizárólag a Bizottságé. 
Természetesen, az európai parlamenti képviselőknek is vannak úgymond 
választókerületi hetei, ezenkívül ne feledkezzünk meg azokról az intézményekről, mint 
a Régiók Bizottsága, ahol ott ülnek a tagországok polgármesterei, a megyei közgyűlések 
elnökei, köztük magyar polgármesterek, magyar közgyűlési elnökök, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság, ahol ott ülnek például az európai civil szervezetek, 
szakszervezetek, a munkaadók szervezetei, tehát azt gondolom, intézményi szinten 
demokratikusabban nem épülhet fel egy közösség, egy demokratikus 
intézményrendszer. Ne csak a Bizottságon tessék számonkérni azt, hogy közel kell 
hozni a polgárokhoz az Uniót. Mi is megtesszük a tőlünk telhetőt, köszönjük az 
elismerést, hogy minél több biztos jön el, hozunk el ide a Bizottság elé, én is gyakrabban 
próbálok jönni.  

Az egyik nagyon fontos, amire felhívta az elnök úr a figyelmet, ami szerepelt a 
bizottsági elnök beszédében is, hogy a Bizottság és az európai intézmények azzal 
foglalkozzanak, amivel hatékonyan tudnak, és ne avatkozzanak bele olyan kérdésekbe, 
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amelyek vagy nem olyan fontosak, vagy nemzeti szinten is lehet, tehát ez a legitimáció 
egyik fontos része, és konfliktust kerül el akár a nemzeti parlamentekkel, akár a 
nemzeti kormányokkal, hogy ha amit el lehet intézni helyi szinten, azt helyi szinten kell 
megoldani.  

Említette elnök úr a szubszidiaritással és az arányossággal foglalkozó 
munkacsoportot. Erről most részletesebben nem tudok beszámolni, de rövid 
határidővel létre fogja hozni az elnök úr, amely kritikus vizsgálat alá veszi az összes 
szakpolitikai területet annak biztosítása érdekében, hogy csak ott lépjünk fel - mármint 
az uniós intézmény és a Bizottság -, ahol az EU hozzáadott értéket tud teremteni. Ezzel 
el lehet kerülni nagyon sok minden esetleges potenciális félreértést, konfliktust, akár a 
nemzeti parlamentekkel is. Tehát azt gondolom, hogy az egyik fontos dolog, hogy a 
Bizottság ott dolgozzon, ahol hozzáadott értéket tud teremteni, és amit nemzeti szinten 
meg lehet oldani, azt nemzeti szinten kell megoldani. 

Azt nem tudom ígérni, hogy nem lesz a következőkben sárga lapos eljárás, és 
hogy mindegyikkel egyet fog érteni a Bizottság, de azt igen, hogy értelmes párbeszédre 
rendelkezésre fognak állni a biztosok, vagy ha ők nem, akkor mi is szívesen eljövünk 
ezeket a kérdéseket megvitatni. Én úgy látom - helyettes államtitkár úr majd cáfol vagy 
megerősít -, hogy elég intenzív, de konstruktív vita folyik, és én nem tartom 
elképzelhetetlennek, hogy végül valamiféle kompromisszum ki fog alakulni a kiküldött 
munkavállalókkal kapcsolatban, komolyan dolgoznak az európai intézmények és 
tagállamok képviselői, és akár a szociális pillér körül is esetleg sikerül 
kompromisszumra jutni hosszú-hosszú munka és vita után. Azt gondolom, az Európai 
Unió intézményrendszere ebben rendkívül sikeres, a konfliktusok megelőzésében, a 
kompromisszumok kidolgozásában, sokszor éjszakába és hajnalba nyúló viták során.  

Tehát azt gondolom, ki kell tartanunk abban, amit elkezdtünk, hogy igen, a 
nemzeti parlamenteket úgy lehet bevonni, ha folyamatos a dialógus, a párbeszéd, és ha 
van vitatott kérdés, akkor eljövünk. Ahogy a magyar kormány is elmegy, ha van vitatott 
kérdés, az európai intézményekhez vitatkozni, és leülnek egymással, ahogy leült Tusk 
elnök úr a V4-országokkal, most pedig Juncker elnök úr Brüsszelben le fog ülni. 
Egészen biztos, hogy magyar bor lesz a vacsorán, hiszen a magyar elnökség fogja 
megszervezni a vacsorát, úgyhogy biztos, hogy ez hozzá fog járulni a konszenzus 
megteremtéséhez. 

Én is rendkívül fontosnak tartom a kohéziós politikát, ez következik egyébként 
az Alapszerződésből. Alapvető szakpolitikáról van szó, az illetékes biztos itt, 
Magyarországon is elmondta, hogy a továbbiakban is fontosnak tartja ennek az 
érvényesülését.  

A konkrét kérdésre válaszolva: Juncker bizottsági elnök úr elmondta, hogy ő 
nem tartja jó ötletnek a csúnya szóval kondicionalitásnak nevezett javaslatot, ami 
egyébként nem szerepel a Bizottság napirendjén, csak hozzászólt ehhez a vitához. Van 
arról szakmai vita, de ez egész más kérdés, hogy az európai szemeszter során meghozott 
ajánlások valamilyen módon becsatornázásra kerüljenek a strukturális politikákba. 
Erről folyik vita, de ez teljesen más kérdés, teljesen eltérő kérdés. Ráadásul az elmúlt 
időszakban ezek az ajánlások Magyarország esetében csaknem konszenzussal születtek 
meg, tehát egy egész jó szakmai kapcsolat alakult ki a Bizottság és a magyar 
szakminisztériumok között ezen a területen.  

A schengeni bővítést eddig sem a Bizottság akadályozta, sőt, próbálja támogatni, 
reméljük, hogy széles körű konszenzus fog hamarosan kialakulni ezzel kapcsolatban. 
Magával a bővítéssel kapcsolatban sem azt mondta az elnök úr a mandátum elején, 
hogy nincs lehetőség többé bővítésre, hanem nem látja a realitását ezen mandátum 
alatt. Főleg, ha körülnézünk Európában, a Bizottságnak vagy a Bizottság elnökének 
realitásérzékkel kell rendelkeznie, az összes tagországnak hozzá kell járulnia a 
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bővítéshez, és még ma sem mondhatnám azt, hogy bővítéspárti hangulat van szerte 
Európában, miközben tudom, hogy Magyarország, a V4-országok kedvező 
véleménnyel vannak erről. Azért ezen még dolgozni kell, de egyértelmű a bizottsági 
elnök is, ebben a beszédében egyértelműen állást foglalt amellett, hogy a Bizottság 
dolgozik ezen, fontosnak tartja Európa stabilitása szempontjából és az adott országok 
számára az európai perspektíva reális fenntartását és egy reális menetrend kialakítását. 

Azt gondolom, nem nagyon szeretnék kitérni azokra a kérdésekre, amelyek nem 
feltétlenül szorosan kapcsolódtak a napirendhez. Nyugodtan szóljanak most rám a 
képviselő urak, ha tettek fel olyan kérdést, ami fontos, hogy én most válaszoljak rá, de 
még nem tettem ezt meg. Nagyon köszönöm a kérdést az alelnök úrnak, az elnök úrnak 
és a képviselő uraknak is, de azt hiszem, hogy nagyjából érintettem őket. Ha nem, akkor 
most figyelmeztessenek, hogy még tudjak rájuk válaszolni. (Senki sem jelentkezik.) 

Ha nem, akkor nagyon szépen köszönöm a kérdéseket és amit már mondtam 
eddig is, de most még egyszer kötelezettséget vállalok rá, hogy maga a képviselet is azon 
fog dolgozni, hogy jó kapcsolat legyen a Bizottsággal és a nemzeti parlamenttel, és 
tevőlegesen előmozdítsuk a nemzeti parlament bevonását a Bizottság munkájába, de 
aláhúzom azt is, hogy ebben a többi intézménynek is megvan ebben a szerepköre. 

Csak egy dologra kitérnék még, hogy mi a Bizottság szerepe itt a javaslatokban. 
Én mindig magammal viszem a magyar Alkotmányt meg az alapszerződéseket, mert 
jobb, ha ezekre támaszkodom. Van ilyen szerepköre, hogy a Bizottság előmozdítja az 
Unió általános érdekeit és ennek érdekében megteszi a megfelelő kezdeményezéseket.  

Ennek keretében próbálja előmozdítani a Bizottság, hogy javaslatokat tesz olyan 
kérdésekben, amiket fontosnak tart Európa jövője szempontjából. Köszönöm szépen a 
figyelmet és a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a nagykövet úrnak a kérdésekre adott válaszát. Mi 

meg vagyunk elégedve ezekkel a válaszokkal. Természetesen vannak olyan kérdések is, 
amik nem konkrétan a Fehér könyvre vagy a Juncker úr által előadott témákra 
vonatkoznak.  

Általában véve mi egy nagyon okos és sok kérdést felvető bizottság vagyunk 
(Derültség.), de alapjában véve konszenzusos bizottság. Köszönjük szépen a nagykövet 
úrnak a felajánlását, mi igénybe is fogjuk venni, hiszen úgy hiszem, az elkövetkezendő 
időszakban jó néhány sárga lapos eljárás kerül majd napirendre, annál is inkább, mivel 
Sárospatakon a visegrádi négyek európai ügyek bizottságai találkozója volt nemrégen 
és itt meghallgattuk Kövér elnök úrnak azt a javaslatát, ami a magyar V4-es elnökség 
parlamenti dimenziójának lesz a javaslata, hogy egy úgynevezett csapatot vagy 
kommandót hozzunk létre, gyorsreagálású hadtestet, de nem a hadseregek között, 
hanem a parlamentek között, tudniillik a sárga lapos eljárásban van egy szépséghiba, 
hogy vajon mi, nemzeti parlamentek komolyan vesszük-e ezt a lehetőséget vagy sem. 
Legtöbbször nem figyelünk oda, tehát egymást figyelmeztessük, hogy milyen 
jogszabály-tervezet jött ki az Európai Bizottságtól, és erre még időben legyen 
lehetőségünk reagálni és nemcsak a visegrádi négyek részéről, hanem más 
szövetségeseket is szerezve ezzel, hogy a nemzeti parlamentek időben tudják felmutatni 
ezt a bizonyos sárga lapot. Tehát megköszönjük a nagykövet úr válaszait és akkor 
átadom a szót a kormány képviselőjének. 

Dr. Molnár Balázs Péter válasza 

DR. MOLNÁR BALÁZS PÉTER helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): 
Köszönöm szépen. Én abban a könnyű helyzetben vagyok, hogy azt hiszem, csak kettő 
dologra kell válaszoljak.  
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Az alelnök úr ismeri az álláspontunkat a bérunió kapcsán, de hadd utaljak erre 
egyetlen egy gyors gondolattal. Mi azt gondoljuk, hogy a természetes konvergenciának, 
ami szükséges és elengedhetetlen a bérfelzárkózás terén is, azonban összhangban kell 
állnia a gazdaság teljesítőképességével és a termelékenységgel. Amennyiben 
beavatkoznánk ebbe a természetes folyamatba mesterséges eszközökkel, azzal nagyon 
komoly kárt okozhatnánk a teljes magyar lakosság számára.  

És ide szeretném utalni azokat az adatokat, amikkel fontos, hogy tisztában 
legyünk, és ez az egész EU jövője vitában segít egy kicsit helyretenni a saját 
gondolatainkat. Az európai nagykövet úr részben utalt erre. A globális lakosság 7 
százaléka európai, a világ GDP-jének immár csak a 22,8 százalékát adja az Európai 
Unió és ez jelentősen csökken, miközben a globális szociális kiadások 50 százalékáért 
felel az Európai Unió. Tehát ez egy fenntarthatatlan fejlődési forma. Úgyhogy nekünk 
itt nagyon fontos feladataink vannak kormányzatként, parlamentként, én azt 
gondolom, mint ahogy említettem, hogy egy fenntartható modellt találjunk meg, és azt 
gondolom, amit az utóbbi két évben, különösen a természetes konvergenciában 
sikerült elérni a bérfelzárkóztatás terén, ez az az út, amely hosszú és fenntartható 
eredményre vezethet.  

Nagyon röviden hadd utaljak én is a bővítés kérdésére! Én nem vitatom azt, hogy 
Juncker bizottsági elnök a mandátuma elején úgy nyilatkozott, hogy a realitásokat 
vette számba. Ennek ellenére a Bizottság elnökének a véleménye azért egy meghatározó 
vélemény. Abban az esetben, amikor úgynevezett bővítési fáradtság van, és látjuk 
például a holland reakciókat az ukrán csatlakozási szerződéssel kapcsolatban, illetve az 
ukrán szabadkereskedelmi egyezménnyel kapcsolatban, akkor a Bizottság elnökének 
nagyon patikamérlegen kell fogalmazni egy ilyen kényes kérdésben. Ezért örülünk 
neki, hogy a mostani State of the Union-beszédben árnyalta ezt a véleményét. 

Nem vitatom azt, hogy nekünk, tagállamoknak nagyon fontos feladatunk van 
abban, hogy ezt a bővítési fáradtságot legyőzzük. Kire másra számíthat a Nyugat-
Balkán, ha szeretik, ha nem, hogy a Nyugat-Balkánon vannak, ha nem miránk, akik azt 
gondoljuk - és a magyar kormány szerencsére ebben mindig pártok feletti 
egyhangúsággal dolgozhatott -, hogy itt egy olyan térségről beszélünk, amelyik 
gyakorlatilag két schengeni tagállam és több uniós tagállam közé bezárt térség. Abban 
az esetben, ha itt nem tudunk előrelépni az uniós integrációban, ne legyenek 
kétségeink, hogy lesznek más nagyhatalmak, akik szeretnék a helyünket elfoglalni, és 
nem is csak a két egyértelmű jelentkezőre utalhatunk, az oroszokra és Törökországra, 
de nyugodtan utalhatunk itt a nagyon gazdag Öböl menti országokra, és Bosznia-
Hercegovina esetében tudjuk, hogy kiképzőtáborok működnek, extrém iszlamista 
kiképzőtáborok. Én pécsi vagyok, ez az én szülővárosomtól kevesebb, mint száz 
kilométerre van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk elemi érdekünk van az 
ügyben, hogy ezt a kérdést napirenden tartsuk, de nagyon fontos, hogy mi mindvégig 
egy olyan bővítés folyamatot támogatnánk, ahol a Nyugat-Balkán országainak 
teljesíteniük kell a rájuk kiszabott csatlakozási feltételeket, egy merit-based - hogy 
szépen magyarul mondjam - megközelítést támogatunk. Mindenképpen fontos, hogy 
ők közelítsenek és megtegyék azokat a strukturális reformokat, amik nélkül nem lesz 
lehetőség arra, hogy a közeljövőben csatlakozni tudnának.  

Éppen most van Takács államtitkár úr Podgoricában, ahol is nagyon fontos 
partnerekkel tárgyal a montenegrói csatlakozással kapcsolatban, és nagyon reméljük, 
hogy ott is elő tudjuk mozdítani a csatlakozást. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Nagykövet Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Még 

egyszer megköszönöm az előadásukat, illetve a kérdésekre adott válaszukat. Köszönöm 
képviselőtársaimnak az aktív részvételt. 
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Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő 
ülésére 2017. október 30-án, hétfőn 10 órától kerül sor - tehát jövő héten nem lesz ülés, 
a rá következő héten hétfőn lesz - a Varga Béla teremben. A tervezett napirendi 
pontjaink - legalább ilyen szép, mint a mai -: tájékoztató a brexit aktuális kérdéseiről, 
az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete és a Miniszterelnökség képviselője fog 
beszámolni; aztán 2. az európai ügyészséghez - EPPO - való csatlakozásról szóló 
országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba vételéről való döntés, amit Kónya 
Péter független képviselőtársunk indítványozott; végül a körforgásos gazdaságra 
vonatkozó javaslatcsomag, ez összesen négy egyeztetései eljárás, itt zárt ülés lesz, 
hiszen a bizottság az állásfoglalását fogja kialakítani, Rácz András, az Földművelésügyi 
Minisztérium helyettes államtitkára vesz részt az ülésen. 

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Köszönöm a mai részvételt. A bizottsági ülést bezárom. 
Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 33 perc) 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit és Madarász Mária  


