
Dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke

2010 : 16
Írásbeli kérdés

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánok feltenni

Dr. Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter úrna k

»Milyen lépéseket kíván tenni az EU soros elnöksége id őszakában a
nyugdíjátalakítással összefüggésben? "

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek a Miniszter Úrtól, azért tőle, mert e tárgykörben a

Kormány tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az Európai Unió elnökségi feladatait 2011 első félévében Magyarország látja el, ennek

keretében a – nyugdíjrendszerek államháztartással való összefiiggései tekintetébe n

illetékes – gazdasági és pénzügyminiszterek tanácsa (ECOFIN) üléseit Ön fogja vezetni .

A soros elnökségi pozíció egyrészről minden bizonnyal kivételes diplomácia i

lehetőségeket biztosít a lényegesnek tartott nemzeti érdekek érvényesítése érdekében,

ugyanakkor nem megfelelő előkészítés esetén a rendelkezésre álló fél év e tekintetbe n

haszontalanul, s ő t kudarcokkal terhelten is eltelhet.

Az Európai Unió gazdasági és pénzügyminisztereinek tanácsa 2010 . december 7-i ülését

követő napon Ön a sajtó részére adott táj ékoztatásban tényként közölte, hogy „az E U

nem fogja Magyarországot megbüntetni a tervezett nyugdíj-átalakítás miatt” .

Bár egyelőre nem egyértelmű, hogy fenti kijelentését milyen konkrét döntésre,

megállapodásra alapozta, „optimista hozzáállását” bizonyára a közeledő elnökség által

biztosított kibővülő mozgástér adta lehetőségek is megalapozták .



Mindezek alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény

27. §-ában biztosított joggal élve a Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-a alapján az alábbi

kérdéseket intézem Önhöz :

1. Milyen módon kíván élni a 2011-es magyar EU elnökség által nyújtott kivétele s

diplomáciai lehetőségekkel a zajló nyugdíj-átalakítás Európai Unió által i

megítélése, szakmai elfogadottságának javítása érdekében ?

2. Tervez-e az elnökség idején nyugdíj témában konzultációt az Európai Uni ó

tagállamaival, intézményeivel?

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2010 . december 14 .

Tukacs István

országgyűlési képviselő
MSZP
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