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1. Magyarország több mint másfél évtizeddel ezelőtt azért lett az Európai Unió tagja, hogy [egy ]
erős  [nemzetek  alkotta  erős  Európa  építéséhez  járuljon  hozzá.  A  koronavírus  okozta
világjárvány  az  európai  gazdaságoknak  példátlan  kihívást  jelent.  Idén  növekedés  helyett
recesszió, munkanélküliség és növekvő államadósság fenyegeti gazdaságainkat. Az elmúlt tíz
évben  az  Európai  Unió  legtöbb  tagállama  az  eladósodás  ellen,  korábbi  adósságainak
csökkentéséért harcolt. Mi, magyarok is így tettünk. Csökkentettük az államadósságunkat]és
demokratikus  köztársaságként  részese  legyen  a  békét  és  fejlődést  jelentő  európai  közösségnek.
Meggyőződésünk,  hogy  céljainkat  akkor  érhetjük  el,  ha  egy  erős,  értékeiben,  identitásában
magabiztos, elveiből nem engedő, kibúvókat nem ismerő uniót teremtünk. Mi egy, a tagállamok
együttműködését  elmélyítő,  belső  kohézióját  növelő,  szolidáris,  a  politikai  integráció  irányába
továbblépő, hatékony, a problémákra koncentráló uniót szeretnénk látni. Európa polgárainak jólétét
és biztonságát a [költségvetési hiányt, történelmi mélységbe szorítottuk a munkanélküliséget és
a jegybanki alapkamatot, ]nemzetállami keretek ma már nem garantálják kielégítően. Ezért van
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szükség  az  uniós  intézmények  hatáskörének  megerősítésére,  de  szigorúan  csak  azokon  a
[rendszerváltoztatás óta soha nem látott mértékűre emeltük]területeken, ahol a közös cselekvés
hatékonyabb, mint a [foglalkoztatottságot. ]nemzeti vagy nemzeti szint alatti fellépés.
A koronavírus-járvány minden uniós tagállamban óriási gazdasági károkat okozott. Minden válság
veszély, de lehetőség is egyben. A helyzet súlyos, ezért kénytelenek vagyunk elfogadni, hogy az
Európai Unió tagállamai közös hitelt vegyenek fel. Mi, magyarok, pontosan tudjuk, hogy minden
hitelfelvétel kockázatos, ezért a hitel felhasználásakor észszerűen kell eljárni[. A közösen felvett
hitelt méltányos ]; a forrásokat olyan célokra és [kiegyensúlyozott módon ]olyan végfelhasználók
által  kell  [szétosztani,  ]elkölteni,  amely  eredményében  nem  pusztán  egy  szűk  politikai  vagy
gazdasági elit, hanem a [pénz felhasználhatóságát függetleníteni kell ]magyar nemzet, a magyar
polgárok érdekét szolgálja.
Az Európai Uniónak jelenleg  a  [politikai szempontoktól. A tagállamoknak ]gyengeségei közé
tartozik, hogy nehezen tud a saját maga által vallott értékeknek és elveknek érvényt szerezni. Egy
országnak,  amíg  csak  törekszik  az  unió  tagjává  válásra,  komoly  feltételrendszernek  kell  eleget
tennie  a  [rájuk  eső  pénzügyi  források  felhasználásában  szabad  kezet  ]jogállamiság,  a
demokrácia, az emberi és kisebbségi jogok betartása terén. Tagként azonban már nincs ilyen szoros
kontroll az országok felett. Ennek oka leginkább abban keresendő, hogy az unió intézményei félnek
beavatkozni  egy-egy  kormány  belügyeibe.  Meggyőződésünk,  hogy  közös  értékeink  és  elveink
érvényre juttatását nem lehet mérlegelés tárgyává tenni. Fel kell [biztosítani, de a közösen felvett
hitelt kizárólag ]tehát ruházni az Európai Uniót olyan eszközökkel, hogy tagjait folyamatosan az
értékek  képviseletére  és  az  alapelvek  betartására  késztesse;  enélkül  nincs  erős  Európa.
Ellentmondás,  ha  elvárjuk  az  uniótól,  hogy  vegye  rá  a  [gazdaság  fejlesztése  érdekében,  ]
normakövetésre  a  tagállamok  kormányait,  de  vonakodunk  attól,  hogy  ehhez  a  [gazdasági
növekedés szolgálatában szabad felhasználni]szuverenitásunkat  esetleg csorbító  felhatalmazást
adjunk.
Ezért az Országgyűlés felhívja Magyarország Kormányát, hogy az Európai Tanácsban a Következő
Nemzedék (Next Generation) EU Eszköz és az uniós Többéves Pénzügyi Keret (MFF) elfogadása
során a következő alapelvek szerint járjon el:
- az azonos helyzetben lévő tagállamoknak azonos elbánásban kell részesülniük;
- a  [gazdagabb tagállamok polgárai ne kapjanak több támogatást, mint]kohéziós alapok által
finanszírozott felzárkózást segítő hagyományos uniós fejlesztéspolitikák, valamint a  [szegényebb
országok polgárai]közös agrárpolitika keretében Magyarországra érkező források érdemben nem
sérülhetnek  és  azok  keretösszege  érdemben  nem  csökkenhet,  hiszen  ezek  az  elmúlt  években
többszörösen bizonyították szerepüket és fontosságukat;
-  a  [folyamatban  lévő,  ún.  „hetes  cikkely  szerinti  eljárásokat”]szükséges  infrastrukturális
fejlesztések  mellett  olyan  szociálisan  érzékeny,  a  társadalom  valós  igényeire  összpontosító
forrásfelhasználásra van szükség, amely az embert helyezi a [Következő Nemzedék EU Eszköz ]
középpontba; ilyen például az Európai Egészségügyi Unió koncepciója, amely egyszerre garantálja
a betegbiztonságot és a mindenki számára hozzáférhető, európai szintű egészségügyi ellátást;
-  Magyarország  Kormánya  hivatalosan  jelezze  csatlakozását  az  [MFF elfogadása  előtt  le  kell
zárni]Európai  Ügyészség  intézményéhez  az  átláthatóság  és  az  uniós  közpénzek  tisztességes
felhasználásának garantálása érdekében;
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-  [politikai pártok ]elfogadható, hogy az uniós forrásokat jogállamisági kritériumokhoz kössék;
ugyanakkor  határozott  álláspontunk,  hogy  Magyarország  és  [politikai  tevékenységet  végző,
civilnek álcázott szervezetek ]polgárai semmiben sem szenvedhetnek kárt a mindenkori kormány
EU-ellenes politikája miatt; ezért csak olyan mechanizmust fogadunk el, amely kiveszi ugyan az
uniós  [forrásból nem támogathatóak;]támogatás feletti döntés lehetőségét a jogállamiság útjáról
letért kormányok kezéből,
[-] de  azokat  közvetlen  brüsszeli  pályáztatással  továbbra  is  biztosítja  a  [források  politikai  és
ideológiai  feltételekhez  kötése  –  „jogállamiság”  címszó  alatt  –  elfogadhatatlan]végső
kedvezményezettek számára, vagyis a magyar emberek, a magyar vállalkozások, civilszervezetek és
önkormányzatok számára.

Indokolás 

A koronavírus-járvány  rendkívüli  kihívás  elé  állította  Európa  országait.  Az  Európai  Unió
tagjaként  és  az  egységes  piac  részeként  Magyarország  érdeke,  hogy  az  EU  megfelelő
intézkedésekkel és eszközökkel biztosítsa az európai gazdaság mihamarabbi helyreállítását. Az
uniós csomaggal az Európai Unió tagállamai a Közösség történetében először közös adósságot
vállalnak.  A Következő Nemzedék EU Eszköz részeként  a  helyreállítási  terv  alapját  képező
nagyszabású, uniós keretek között történő hitelfelvétel hosszú távú közös felelősségvállalást is
jelent.  A helyreállítási  csomag  az  Unió  közös  hitelfelvételén,  és  nem  az  egyes  tagállamok
különböző mértékű befizetésein alapszik, így abból méltányos és kiegyensúlyozott módon kell
mindenkinek  részesülni.  Minden  egyes  tagállam  számára  lehetőséget  kell  teremteni  a  saját
gazdaságának helyreállítására, a szükséges változtatások véghez vitelére.

Sokszor kerültünk abba a helyzetbe, hogy a magyar polgárok érdekeit éppen Brüsszel képviselte
a magyar kormánnyal szemben. Az uniós normák követésének Brüsszel általi kikényszerítése
sok  esetben  a  kormány  féken  tartását  szolgálta.  Bizonyos,  hogy  az  uniós  tagság  nélkül  a
kormány  még  felelőtlenebb  gazdaságpolitikát  folytatott  volna,  s  a  demokratikus  alapjogok
tekintetében még önkényesebben járt volna el. Az uniós értékek, elvek, célok és szakpolitikák
tehát nem teherként jelennek meg a mai magyar politikában, hanem fogódzóul szolgálnak, és
naponta  szembesítenek  minket  a  kormány  siralmas  teljesítményével.  A  kormány  minden
próbálkozása  jól  látható  módon  arra  irányul,  hogy  dilettantizmusa,  történelmileg  példátlan
korrupciója és a hatalommal való gátlástalan visszaélései minden következményéért lehetőleg –
mások mellett – az Európai Unióra hárítsa a felelősséget. Ennek egyik súlyos következménye,
hogy  a  magyar  közvélemény,  érezvén  az  ország  és  saját  helyzetének  drámai  romlását,  a
kilátástalan állapotokért jelentős részben az európai integrációt, uniós tagságunkat marasztalja el.

Az Uniós  tagság egyszerre  oltalom és  lehetőség  a  számunkra.  Oltalom kifelé,  mert  a  mind
kockázatosabb nemzetközi környezetben védelmet nyújt a globalizáció káros következményeivel
szemben, s  egyfajta válságkezelő mechanizmusként  is  felfogható nemzetközi konfliktusok és
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krízisek  idején  (beleértve  a  gazdasági,  pénzügyi  válságokat,  a  kül-  és  biztonságpolitikai
fenyegetettséget,  valamint  a  globális  problémákat  az  éghajlatváltozástól  és  a  demográfiai
helyzettől az energiabiztonságig). Ezekkel a gondokkal a tagállamok csak közös fellépés esetén
tudnak megbirkózni, egyenként kiszolgáltatottak. Az uniós tagság oltalom befelé is, mert sajnos
a magyar demokráciának, jelenlegi állapotában, óriási szüksége van a kontrollra, arra, hogy akár
számon is lehessen rajta kérni a demokratikus normák követését. A felismeréshez, hogy az uniós
tagság  csak  lehetőség,  nem  önmagában  főnyeremény,  az  is  hozzátartozik,  hogy  a  magyar
kormány végre megértse: nem lehet mindig Brüsszelre mutogatni; az unió mi magunk vagyunk.
Az uniós intézmények döntései nem külső diktátumok, hanem azokban mi is részt veszünk.
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