
– Ön a Fidesz Európai parlamenti dele-
gációjának legújabb képviselője. Mivel 
foglalkozott mielőtt felvette képviselői 
mandátumát?

– Megtisztelő számomra, hogy idén január 
óta a magyar emberek érdekeit képviselhetem 
az Európai Parlamentben. Képviselői munkám 
megkezdése előtt több mint tíz évig nemzetkö-
zi es pártközi kapcsolatokkal foglalkoztam. 
Ezen a szakterületen dolgoztam a Közigaz
gatási és Igazságügyi Minisztériumban illetve a 
Polgári Magyarországért Alapítványnál egy-

aránt, ahol külügyi igazgatóként tevékenyked-
tem. Európai parlamenti képviselői megbízatá-
somat megelőzően előbb a Fidesz frakcióve-
zetőjének külügyi tanácsadója voltam, majd a 
Miniszterelnökség nemzetközi ügyekért felelős 
helyettes államtitkáraként a szaktárca nemzet-
közi kapcsolatainak alakításában vettem részt 
és Gulyás Gergelyt támogathattam a munkája 
során. Magyarországot több alkalommal képvi-
seltem nemzetközi fórumokon is. Emellett a 
Magyar  ország és a német nyelvű országok 
között fennálló kapcsolatok ápolását, mint a 

nemzeti érdekérvényesítés egyik legfonto-
sabb területét, mindig is szívügyemnek tekin-
tettem, ezért is nagy öröm számomra, hogy a 
képviselői munkám mellett az osztrákmagyar 
pártközi kapcsolatok előmozdításával is meg-
bíztak.

    hírlevéleu
2021. szeptemberFidesz Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának hírlevele

A régió sikerességének egyik záloga 
a kiegyensúlyozott kapcsolat 
Ausztriával és Németországgal

A CDU/CSU pártszövetség mindig fontos partnere volt 
a magyar kormánypártoknak, és ez a jövőben sem lesz 
másként, függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e kor-
mányzati felhatalmazással vagy sem. Meggyőződésem, 
hogy az egymáshoz ezer szálon kötődő német és 
magyar gazdaság között továbbra is kedvező lesz az 
együttműködés az új kormány politikai összetételétől 
függetlenül – mondta el lapunknak Schaller-Baross 
Ernő EP-képviselő. 

I N T E R J Ú

folytatás a 2. oldalon »

A Fidesz 
visszakapta  
a szakbizottsági  
helyeit

A  H Ó N A P  H í R E A  H Ó N A P  T É M Á J A

Nem hagyjuk, 
hogy Brüsszel 
szétverje az Unió 
egységét! 

Az Európai Parlament plenáris ülé-
sén Ursula von der Leyen megtartot-
ta a szokásos évértékelő beszédét. 

folytatás a 3. oldalon »

Ezzel végre megszűnt az a hónapok 
óta fennálló antidemokratikus és jog-
ellenes állapot. folytatás a 4. oldalon »
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– Milyen feladatai vannak képviselő-
ként a Parlamentben?

– Eddigi feladataim során már több bizott-
ság és bilaterális kapcsolatokat elősegítő dele-
gáció  munkájában részt vettem. A mandátu-
mom felvételét követően a szakmai munkát a 
Jogi Bizottságban (JURI) és a Foglalkoztatási 
és Szociális Bizottságban (EMPL) főtagként, 
az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolato-
kért felelős küldöttségben, valamint a 
Fejlesztési Bizottságban (DEVE) pedig póttag-
ként kezdtem meg. A Jogi Bizottságban a 
digitális politikával és a kisés középvállalatok 
uniós szabályozásával kapcsolatos témakörö-
ket állítottam tevékenységem középpontjába, 
továbbá nagy hangsúlyt fektettem az uniós 
intézményi működés átláthatóságának javítása 
és ezáltal az uniós eljárások hatékonyságának 
növelésére. Nemrégiben új feladatot kaptam, 
és a digitális korban a mesterséges intelligen-
ciával foglalkozó különbizottság (AIDA) főtagja 
lettem, valamint póttagként kaptam helyet az 
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságban 
(ITRE). E bizottságok tagjaként továbbra is 
célom, hogy az európai kisés középvállalatok, 
azon belül pedig különösen a magyar vállalko-
zások érdekeit képviseljem, velük szoros 
együttműködésben végezzem feladataim. 
Szakbizottsági és plenáris tevékenységemen 
túl nagy hangsúlyt fektetek az intézményközi 
kapcsolatokra is. Mindemellett aktívan dolgo-

zom a németnyelvű országokkal fenntartott 
kapcsolataink elmélyítésén, mivel a régió sike-
rességének egyik záloga a kiegyensúlyozott 
kapcsolat Ausztriával és Németországgal.

– A Fidesz természetes partnerei a 
német Uniópártok elvesztették a szövet-
ségi választásokat. Hogyan értékeli 
ennek fényében a bilaterális és az uniós 
együttműködés jövőjét?

A CDU/CSU pártszövetség mindig fontos 
partnere volt a magyar kormánypártoknak, és 
ez a jövőben sem lesz másként, függetlenül 
attól, hogy rendelkezneke kormányzati felha-
talmazással vagy sem. Meggyőződésem, hogy 
az egymáshoz ezer szálon kötődő német és 
magyar gazdaság között továbbra is kedvező 
lesz az együttműködés az új kormány politikai 
összetételétől függetlenül. Jelenleg egy, a szo-
ciáldemokraták, az FDP és a Zöldek együttmű-
ködésén alapuló, Olaf Scholz vezette jelzőlám-
pakoalíció tűnik a legvalószínűbb forgató-
könyvnek, ennek pedig hatása lesz az európai 
politikára is. A CDU/CSU kormányzati erejét 
nélkülözve, az értékeit és kohli múltját hátraha-
gyó Európai Néppártnak újra kell terveznie a 
működését, mivel az eredmények fényében 
már nem egyértelmű a német keresztényde-
mokraták uniós szintű erőfölénye. A választás 
eredménye az Európai Bizottság elnökére is 
hatással lehet, mivel az eddigi erőt sugárzó 
Merkelkormányok után egy baloldali kancellár-

ral más hangnemet üthet meg Németország az 
Európai Bizottsággal szemben, mint ami eddig 
megszokott volt.

– Említette, hogy a mesterséges intel-
ligenciával foglalkozó különbizottság-
ban képviseli a magyar érdekeket. Ön 
szerint mik lesznek a legfontosabb kér-
dések ebben a bizottságban?

E különbizottság célja, hogy elemezze a 
mesterséges intelligencia által az EU gazdasá-
gára gyakorolt jövőbeli hatásokat különösen 
olyan területeken, mint a foglalkoztatás, a pénz-
ügyi technológia, az oktatás vagy az egészség-
ügy, illetve a kapcsolódó jogi és etikai kérdé-
sek. Idén áprilisban az Európai Bizottság új jogi 
keretet javasolt, melynek célja, hogy Unió
szerte előmozdítsa a mesterséges intelligencia 
térnyerését illetve az ehhez kapcsolódó beru-
házásokat és innovációt. Ehhez is kapcsolódó-
an a különbizottság feladata olyan uniós célki-
tűzések meghatározása, melyek garantálják a 
polgárok biztonságát és hozzájárulnak az euró-
pai vállalkozások versenyképességének növe-
léséhez. A mesterséges intelligencia technoló-
giája évtizedek óta létezik, de az informatikai 
fejlődésnek köszönhetően kapott új lendületet. 
Mindez hatalmas lehetőségeket és egyúttal 
számos kockázatot rejt magában olyan terüle-
teken, mint az egészségügy, a közlekedés, az 
energetika, a mezőgazdaság, az idegenforga-
lom vagy a kiberbiztonság. Számomra a legfon-
tosabb, hogy olyan szabályozási környezetet 
teremtsünk, ami elérhetővé teszi a technológiai 
újításokat a magyar vállalkozások számára és 
ennek érdekében rendszeresen konzultálni 
fogok az érintett cégekkel, startupokkal és 
egyéb gazdasági szereplőkkel. 

A régió sikerességének egyik záloga 
a kiegyensúlyozott kapcsolat Ausztriával 
és Németországgal

  folytatás az 1. oldalról »
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A delegációvezető fel-
szólalásában kitért arra, 
hogy a középeurópai tér-
ség országai és polgárai 
nem panaszkodnak még 
akkor sem, amikor az 
európai ideológiai főso-

dor képviselői gyarmattartókra jellemző fel-
sőbbrendűséggel nézik le őket. És akkor sem, 
amikor mindenféle ürüggyel politikailag és 
jogilag is támadnak majd 70 millió középeuró-
pai embert, pedig bizony a helyzet ez.

A delegációvezető hangsúlyozta: „Mindaz, 
amit tesznek, ahogy Brüsszel hatalmával visz-
szaélve, antidemokratikus és törvénytelen 
módon kívánják ránk kényszeríteni a genderrel, 
a migrációval, a nemzeti és alkotmányos szu-
verenitásunk csorbításával, Brüsszel birodalmi 
hajlamaival kapcsolatban az akaratukat; mind-
ez aláássa, sőt szétveri az európai együttmű-
ködést, rombolja az Unió egységét”.

Hidvéghi Balázs fideszes EPképviselő 
magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: 
az EP folytatja ideológiai hadviselését a  

középeurópai tagálla-
mokkal, köztük Magyar
országgal és Lengyel
országgal szem ben. A tá 
madások elsősorban csa
ládjogi, kul  turális, ér  ték 
rendbeli kérdéseket érin-

tenek. Az elfogadott, a szexuális kisebbségek 
jogait érintő EPállásfoglalás durván belegázol 
tagállami alkotmányos jogkörökbe. „Magyar
ország élen jár abban, hogy támogatja a csa-
ládalapítást és a gyermekvállalást. Nem sza-
bad engednünk abban, hogy ezt a jogot bármi-
re hivatkozva elvegyék.”

A bevándorlás kérdésével kapcsolatban 
Hidvéghi kifejtette: különösen fontos megőriz-
ni a józanságot és a felelősségérzetet, hiszen 
látható, hogy Afganisztánból újabb migrációs 
hullám várható. Ha az Unió vezetői kétértelmű 
kijelentéseket tesznek, ha nem egyértelműsítik 
azt, hogy nem lehet illegálisan Európába jönni, 
a határok nincsenek nyitva bárki előtt, az prob-
lémákat és kezelhetetlen válságot okozna 
ismét az Unió határain és belső területein 
egyaránt – figyelmeztetett.

Az EP szélsőséges baloldali többségének 
is figyelembe kell vennie, hogy az EUt szerző-
dések szabályozzák. Ezeket tiszteletben kell 
tartani, csakis akkor tud működni az együttmű-
ködést – tette hozzá Hidvéghi Balázs.

Nem hagyjuk, hogy Brüsszel szétverje 
az Unió egységét! 

Az Európai Parlament plenáris ülésén Ursula von der Leyen, 
az Európai Bizottság elnöke megtartotta az Unió helyzete 
címet viselő, szokásos évértékelő beszédét. Az év legfonto-
sabb európai parlamenti vitájában Deutsch Tamás, a Fidesz 
európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője hangsú-
lyozta: elfogadhatatlan, hogy Brüsszel a közép-európai térség 
országaival fennálló vitáit hatalmi szóval, erőből kívánja ren-
dezni. „Számunkra, szabadságszerető és patrióta közép-euró-
paiak számára az európai együttműködés és az Unió egysé-
ge túlságosan fontos dolog ahhoz, mintsem hagyjuk, hogy 
azt módszeresen szétverjék” – emelte ki.

  folytatás az 1. oldalról »
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Az afganisztáni helyzetről 
tartott plenáris vitát az 
Európai Parlament szept-
ember 14-én. Gál Kinga, a 
Fidesz európai parlamenti 
képviselőcsoportjának el  nö  -
ke felszólalásában hang -

súlyoz  ta, hogy az afganisztáni kudarc mel-
lett egy újabb komoly kudarc elkerülése a 
tét: hogy ne ismétlődhessen meg a 2015-ös 
migránsválság, „Vigyünk oda humanitárius 
segítséget ahelyett, hogy illúziókat keltve 
szorgalmazzuk felelőtlenül afgánok milliói-
nak kimenekülését, szétosztását”.

Gál Kinga szerint: „Elsődleges prioritásunk, hogy 
Afganisztán ne válhasson ismét a nemzetközi terroriz-
mus melegágyává!”. A képviselő szerint az afganisztá-
ni helyzet tragikus, ezért Magyarország már megtette, 
ami erkölcsi kötelessége volt: kimenekített a magyar 
állampolgárok mellett számos NATOs állampolgárt 
és a magyar kontingens munkáját segítő afgánokat.

Gál Kinga hangsúlyozta: „Nagy a tét: az afga-
nisztáni kudarc mellett most egy újabb kudarcot 
kell elkerülni. Nem ismétlődhet meg a 2015öshöz 
hasonló migránsválság. Vigyük helybe a humanitá-
rius segítséget ahelyett, hogy felelőtlenül, illúziókat 
keltve szorgalmazzuk afgánok millióinak országuk 
elhagyását, migránsként történő szétosztását. Ha 
így járunk el, nagy az esélye, hogy tömegesen 
indulnának meg olyanok is irányunkba, akik nem 
felelnek meg biztonsági feltételeinknek. Ez egész 
Európa számára biztonsági kockázat lenne, és még 
a 2015ös válságnál is nagyobb krízishez vezetne!”

A fideszes képviselő emlékeztetett: kulcskérdés 
lesz az együttműködés Törökországgal és a 
NyugatBalkánnal a migráció tekintetében. „Támo
gatnunk kell Törökország és a nyugatbalkáni 
országok határvédelmét, hiszen minél távolabb 
állítjuk meg az illegális migrációt Európától, annál 
jobb” – zárta felszólalását Gál Kinga.

Minél távolabb 
állítjuk meg 
az illegális migrációt 
Európától, annál jobb

folytatás az 1. oldalról »

Az Európai Parlament elnökéből és a politikai frakciók vezetőiből álló döntéshozó 
testület, az úgynevezett elnökök értekezlete döntött úgy, hogy mind a tizenkettő, 
jelenleg független fideszes EPképviselőnek legalább egy szakbizottságban tel-
jes jogú tagságot kell biztosítani. A döntést azonban időhúzás és a jogállamiság 
elveinek meglehetősen sajátos értelmezése előzte meg. Az Európai Parlament 
jogi szolgálata értékelésében már hónapokkal ezelőtt egyértelművé tette, hogy a 
Fidesz politikusait az EP eljárási szabályzata alapján megilletik a bizottsági 
helyek. A világos jogi szakvélemény ellenére a balliberális többséggel működő 
EP ezidáig nem mutatott hajlandóságot a döntés végrehajtására.

Deutsch Tamás a bejelentéssel kapcsolatban elmond-
ta: „Az Európai Parlament baloldali többsége rosszindulatú, 
hibás logika alapján a tagállamokon folyamatosan a jogálla-
miságot kéri számon, tagállami jogállamisági problémákról 
prédikál. Ehhez képest hosszú hónapokon keresztül fenntar-
tott egy antidemokratikus és jogellenes állapotot azzal, hogy 
nem hozta meg a politikai döntést a Fidesz képviselőit jog-

szerűen megillető szakbizottsági helyekkel kapcsolatban”. Hangsúlyozta: ennek 
a helyzetnek hivatalosan is vége.

A politikus szerint „nagy siker ez a bejelentés. A hónapokon keresztül zajló 
tárgyalásokon képviselt határozott álláspontunk végre eredménnyel járt: az EP 
baloldali többségének érdekében álló jogfosztott helyzetünknek vége, és mi 
nyertünk. Minden fideszes képviselőnk újra részt fog venni az EP szakmai mun-
kájában, ismét szakbizottságokban is képviselhetjük a magyar érdekeket!”

A Fidesz visszakapta 
a szakbizottsági helyeit

Visszakapták szakbizottsági helyeiket a Fidesz 
európai parlamenti képviselői. Ezzel végre meg-
szűnt az a hónapok óta fennálló antidemokratikus 
és jogellenes állapot, amely miatt a Fidesz 
EP-képviselői nem vehettek részt az őket jogszerű-
en megillető szakbizottsági munkában.
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Brüsszel folytatja 
a nyomásgyakorlást 
az LMBTQ és 
a migránsok miatt 

Szeptember 29-én Buda-
pestre érkezett az Európai 
Parlament LIBE bizottságá-
nak küldöttsége, hogy növelje 
a nyomást Magyarországra. 
Brüsszel és a baloldal valójá-
ban azért támadja Magyar-
országot, hogy a magyar 
óvodákba és iskolákba is 
engedjük be az LMBTQ-
propagandát és mi is telepít-
sük be a migránsokat.  
A Fidesz-KDNP a magyar 
emberek akaratát érvényesíti: 
nem kérünk sem a gyerme-
kekre irányuló agresszív  
szexuális propagandától,  
sem a migránsokból. 

Egyértelmű, hogy a gyermekvédelmi törvény-
csomag elfogadása óta Brüsszel és a Soros
hálózat tovább fokozza a Magyarország elleni 
támadásokat. Azt szeretnék, hogy Magyar
ország is engedje be az LMBTQpropa gan
distákat az óvodákba és iskolákba. Az Európai 

Parlamentben a magyar baloldal képviselői is 
minden ezt szolgáló lépést megszavaznak.

Az álláspontunk változatlan, a gyermekeket 
meg kell védeni az agresszív LMBTQ propa-
gandától és kizárólag a magyar szülők joga a 
gyermekeik szexuális nevelése. A nemzeti kon-
zultáción a válaszadók 97%a egyetértett 
abban, hogy helyes, hogy törvény korlátozza a 
gyermekekre irányuló szexuális propagandát. 
Európában egyedüliként a magyar emberek 
népszavazáson is dönthetnek arról, hogy mit 
gondolnak erről.

Hidvéghi Balázs, fideszes EPképviselő sze-
rint egyértelmű, hogy a gyermekvédelmi tör-
vény elfogadása óta Brüsszel és a Soros
hálózat újabb ürügyet talált a Magyarország 
elleni támadásokhoz.

Deutsch Tamás elmondta, hogy 2006ban 
az akkor hivatalban lévő magyar baloldali kor-
mány, és annak miniszterelnöke, Gyurcsány 
Ferenc arra adott parancsot, hogy tömeges 
rendőri erőszakot alkalmazzanak békés meg-
emlékezőkkel szemben. 2006ban Magyar
ország az Európai Unió tagja volt. Ezzel a jog-
államiságot alapjaiban sértő politikai döntéssel 
kapcsolatban a füle botját nem hajlandó mozdí-
tani az európai baloldal. Sem akkor, sem azóta 
nem vizsgálták ezt a kérdést. Most itt a lehető-
ség! – fogalmazott Deutsch Tamás, hozzátéve, 
hogy „szívesen látnánk őket a 2006os 
Gyurcsányféle tömeges rendőrterrort bemuta-
tó kiállításon, hogy végre láthassák a tényeket 
is, hogy hogyan sértette a magyar baloldal a 
jogállamiság érvényesülését Magyarországon.”

Deutsch Tamás, a Fidesz EPképviselője azt 
mondta: egy Cseh Katalin által vezetett cég és a 
Cseh család üzleti köre a hazai forrásokat és az 
uniós támogatásokat „rendszerszintűen megcsapo-
ló céghálózatként” működött, ennek érdekében 
telephelyeik névleges áthelyezésével ügyeskedtek. 
Kiderült az is, hogy Cseh Katalin 2013 és 2018 

között egy olyan céget vezetett, amely a 2024es magyarországi olimpia 
megszervezésére hivatkozva nyert uniós támogatásokat. Úgy vezette 
ebben az időben ezt a céget, hogy közben pártjával, a Momentummal a 
magyar olimpiát fúrta meg 2017ben.

Deutsch Tamás Cseh Katalinék kétes pénzügyei miatt az Európai 
Csalás Elleni Hivatalhoz, az OLAFhoz fordult. A képviselő úgy fogalma-
zott: „az európai uniós közpénzeket érintő csalás alapos gyanúja miatt 
kívánok bejelentést tenni az Európai Csalás Elleni Hivatalnál. Az ügyben 
Cseh Katalin európai parlamenti képviselő érintett, ugyanis a Pannónia 
Nyomda Kft.nek 2013. január 25. és 2018. január 10. között ügyveze-
tője volt.” 

– Biztató dolog, hogy megkezdték a vizsgálódást, mert van egy meg-
alapozott gyanú, aminek a körülményeit érdemben meg kell vizsgálni – 

vélekedett a politikus, hozzátéve: akárcsak egy tagállami nyomozó 
hatóság, az OLAF is további konkrét témakörökben kért információkat a 
bejelentőtől.

Deutsch Tamás azokat a nyilvánosság előtt is ismert információkat 
fogja összegyűjteni, melyeket a Bennfentes.net, majd más portálok hoz-
tak nyilvánosságra Cseh Katalin céges ügyeivel kapcsolatosan. A képvi-
selő kijelentette: az OLAF nem éppen a gyorsaságáról ismert szervezet, 
fél évekbe, de akár évekbe is telhet egyegy ilyen vizsgálat. Azt gondolja 
azonban, hogy ha teljes erőbedobással folytatják le az eljárást, akkor sem 
lesz eredmény a jövő évi választások előtt. A reális várakozások alapján, 
leginkább 2022 második felében számíthatunk a vizsgálat befejezésére. 
Persze annak továbbra is komoly az esélye, hogy a következő körben, 
hónapok múlva mégis „kimenekítik” Cseh Katalint a vizsgálat alól.

Deutsch Tamás szerint hosszú évek tapasztalata alapján azt lehet 
mondani, hogy Cseh Katalin viszonylag rövid idő múlva már nem fog az 
európai baloldal korrupcióellenes hangadói között szerepelni.  
A Momentum képviselője komoly energiákat ölt abba, hogy a hazájával 
és a politikai ellenfeleivel szembeni legdurvább hazugságok és rágalmak 
folyamatos szajkózásával a korrupcióellenesség Jeanne d’Arcjaként 
tüntesse fel magát, de ez az álarc most végleg lehullt.

Cseh Katalin és céghálójának 
ügye komoly kérdéseket vet fel, 
de a nyomozás évekig is eltarthat 

Az európai uniós támogatásokat érintő csa-
lás gyanúja merül fel, ezért az Európai 
Csalás Elleni Hivatalhoz, az OLAF-hoz meg-
kezdte a vizsgálódást.



6

www. f idesz -eu .hu

A politikus szerint megdöbbentő, hogy a 
magyarorosz gázszerződésre reagálva az 
ukrán fél csapásról beszél, lemondták az 
UkránMagyar Kormányközi Gazdasági 
Vegyes Bizottság szeptember 29–30ra ter-
vezett ülését, amelyet a két külügyminiszter 
társelnökelnökletével tartottak volna meg, 
retorziókkal fenyegetőznek.  Egyes ukrán poli-
tikusok, egészen odáig merészkedtek, hogy 
kijelentsék, az országban élő magyar kisebb-
ségen kell megtorolni a magyar fél döntését. 
Bocskor Andrea szerint „ez egyértelmű gyűlö-
letbeszéd, melyet nem hagyhatunk figyelmen 
kívül! Az érzelmektől túlfűtött, tudatos hangu-
latkeltés, és nyílt nemzeti kisebbségek elleni 
felbujtás is mutatja, hogy az ukrán fél ismétel-

ten túl messzire ment” 
Bocskor Andrea világos-
sá tette, hogy Magyar
ország vagy bármely 
más tagország energia-
biztonsága belügy, az 
ukrán fél sem kérte 

eddig egyszer sem ki Magyarország vagy 
mások véleményét gazdasági megállapodásai 
megkötésekor. Szerinte ideje lenne félretenni 
a színpadias sértettséget és a realitások tala-
ján tovább dolgozni a magyarukrán együtt-
működésen, a jószomszédi kapcsolaton, és 
fellépni az ország területén élő nemzetiségek-
kel szembeni uszítás ellen, szavatolni a jogbiz-
tonságot az ország minden állampolgárának.

Ukrán média hisztéria a magyar-orosz  
gázszerződés miatt 

Bocskor Andra fideszes EP-képviselő szerint tudatos  
hangulatkeltés, figyelemelterelés és kétségbeesett  
vagdalkozás volt jellemző az utóbbi napok ukrán-magyar  
relációjú híreiben.Átláthatóságot 

a vakcinaáremeléssel 
kapcsolatban!

„Miközben a korona-
vírus Delta variánsa 
egyre dinamikusab-
ban terjed az Európai 
Unió területén, sajtó-
értesülések szerint a 
Pfizer és a Moderna 

egyoldalú áremelést jelentett be. Az 
Európai Bizottság nem tájékoztatta a 
polgárokat sem az áremelés tényéről, 
sem annak mértékéről. Így megállapít-
hatjuk, hogy az uniós intézmény eljárá-
sa nem felel meg az átláthatóság és az 
elszámoltathatóság követelményének” 
– jelentette ki Schaller-Baross Ernő a 
Fidesz EP-képviselője. 

A politikus írásbeli kérdéssel fordult az 
Európai Bizottsághoz, amelyben választ vár 
arra, hogy miért került sor az áremelésre, és 
ahhoz miért járult hozzá a Bizottság. Schaller
Baross Ernő arra is választ kíván kapni, hogy az 
áremelésre lehetőséget adotte a gyógyszer-
gyártó cégekkel kötött eredeti megállapodás.  
A képviselő kiemelte: „A Bizottság a tagállamok 
nevében tárgyal a Covid19 vakcinák beszerzé-
séről szóló megállapodásokról és az uniós pol-
gárok pénzével gazdálkodik. Nem dönthet 
önkényesen, el kell számolnia a tagállamok és a 
polgárok felé” – emelte ki a képviselő.
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Győri Enikő fideszes EPképviselő plenáris felszóla-
lásában rámutatott: „A kibocsátáscsökkentés sel 
azonban nem hozhatjuk nehezebb helyzetbe a polgá-
rokat és az európai cégeket. Az átállás költségét nem 
nekik, hanem a nagy szennyezőknek kell viselniük”. 
Tóth Edina hangsúlyozta: fontos, hogy fenntartsuk a 
zöld átmenet társadalmi támogatottságát, ez azon-

ban csak akkor lehetséges, ha az árak nem emelkednek és az ellátás 
folyamatosan biztosított. „Meg kell akadályozni, hogy az uniós szabályozás-
ból eredő többletterheket a magyar polgárokra hárítsák!” – emelte ki.

Győri Enikő a vitában kiemelte: „Nem kérdés, hogy át kell állnunk a 
környezetkímélőbb termelésre és életvitelre. Ugyanakkor nem ideológiai 
alapon kell ehhez közelíteni, hanem racionálisan. Úgy, hogy nem rontjuk 
le közben az Unió versenyképességét, nem építjük le az ipart és nem 
drágítjuk az exportot. Nem hozhatjuk nehezebb helyzetbe a polgárokat 
és az európai cégeket. Az átállás költségét nem nekik, hanem a nagy 
szennyezőknek kell viselniük. Ha nem így járunk el, az egész zöldpolitikát 
hiteltelenítjük hosszú időre”.

Győri Enikő konkrét javaslattal fordult az Európai Bizottság képviseleté-
ben jelen lévő Frans Timmermanshoz: „Először is a Bizottság készítsen 
végre tagállamokra lebontott hatástanulmányt a terhekről. Másodszor, ne 
vezessen be egységes karbonárat a lakossági szektorban és a közúti köz-
lekedésben annak rezsiár felhajtó hatása miatt. Harmadszor, a karbonadót 
a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályaival összeegyeztethető 
módon alakítsa át és találja meg a nehéz helyzetbe kerülő cégeink, különö-
sen a kis és középvállalkozások kompenzálásának a módját”.

„Magyarország számára – a klímacélok és a gaz-
daság zöldítése mellett – vezérelv az ipar versenyké-
pességének megerősítése, a munkahelyteremtés, és 
a gazdaság fejlesztése is” – emelte ki Tóth Edina. 
Ehhez megfelelő ösztönzők kellenek, és értelemsze-
rűen nem szabad, hogy a környezetromboló nagyvál-
lalatok helyett az emberek fizessék meg a klímavéde-

lem költségét. Tóth Edina szerint a kibocsátáscsökkentési célok elérése 
során fontos, hogy egyensúlyt találjunk az éghajlatvédelem, az energiaha-
tékonyság és a társadalom mobilitási szükségleteinek kielégítése között. 
„Mi nem ideológiai küzdelmet várunk az Uniótól, hanem végig gondolt 
stratégián alapuló hatékony cselekvést” – emelte ki Tóth Edina.

Klímavédelmet, de nem 
a polgárok pénztárcájából!

Az Európai Parlament plenáris vitát tartott az 
„Irány az 55%” (Fit for 55) klíma- és energia 
csomagról, melynek célja, hogy az EU az 
üvegházhatású gázok kibocsátását 2030-ra 
55 százalékkal csökkentse az 1990-es szint-
hez képest. 

Kósa Ádám fideszes EPképviselő felszólalá-
sában hangsúlyozta, hogy a koronavírusjárvány 
alatt Magyarországon is sokak életét segítette 
a platformmunkavállalás, hiszen ez biztosította 
jövedelmüket.

Kósa hangsúlyozta, vitathatatlan, hogy szük-
ség van az innovatív megoldásokra, és a fogyasz-

tók szívesen használnak applikációkat különféle 
szolgáltatások megrendelésére. „Az is egyértel-
mű, hogy a platformmunkavállalóknak is joga van 
egészséges és biztonságos munkakörülmények-
hez, szociális ellátáshoz, továbbképzéshez, vala-
mint méltányos és átlátható munkakörülmények-
hez” – húzta alá a Fidesz EPképviselője.

„El kell ismerni azt is, 
hogy ezen munkavállalók 
sokszor önfoglalkoztatók 
és figyelni kell arra, hogy ez 
részükről ne kényszer 
legyen, ugyanakkor tiszte-
letben kell tartani azok dön-

tését, akik így akarnak dolgozni, ha a tagállami 
jogszabályoknak ez megfelel” – tette hozzá Kósa.

Kiemelte, jobban figyelembe kell venni a 
kkvk érdekeit, mert ezek képezik az európai 
gazdaság gerincét, az összes uniós vállalkozás 
99%át. „Ezért különösen sajnálatosnak tartom, 
hogy a jelentés mindössze két helyen említi meg 
a kkvkat” – mutatott rá felszólalásában Kósa 
Ádám.

Méltányos munkakörülményeket 
a platform-munkavállalók számára is!

Az Európai Parlament plenáris ülése eszmecserét folytatott 
a platform-munkavállalók jogairól a digitális fejlődéshez  
kapcsolódó új foglalkoztatási formák kapcsán. 



8

www. f idesz -eu .hu

Trócsányi László fideszes európai parlamenti 
képviselő felszólalásában üdvözölte, hogy múlt 
pénteken Libanonban felállt a régóta várt, teljes 
felhatalmazással rendelkező kormány. „Sok fel-
adat áll az új kabinet előtt, hiszen a politikai vál-
ság mellett a gazdasági, pénzügyi válság is 

egyre súlyosabb az országban” – mutatott rá. 
„Libanon mindennapjait áramkimaradások, 
üzemanyag és élelmiszerhiány, túlterhelt kórhá-
zak, hatalmas munkanélküliség és egyre növek-
vő számú menekült lakosság jellemzik” – tette 
hozzá a képviselő. A helyzetet tovább nehezíti, 

hogy alig egy évvel a tavaly, 
mai napig tisztázatlan körül-
mények közt történt bejrúti 
robbanás után az országot 
idén augusztusban újabb 
megrázó tragédia érte, ami-

kor Akkarban felrobbant egy üzemanyagtartály.
Mindeközben az Európai Parlament plenáris 

vitáján több képviselő is további szankciók 
bevezetését szorgalmazta Libanonnal szem-
ben. „Egyetértek abban, hogy a sürgősen 
reformokra van szükség Libanon hosszútávú 
fejlődéséhez és stabilizálódásához, azonban a 
humanitárius segítségnyújtást sem lehet 
tovább halogatni. Az Európai Unió akkor tudna 
segíteni Libanonnak, ha aktívabb lenne közvetí-
tői szerepében. Akkor tudna Mediterrán szom-
szédjainak partnereként cselekedni, ha a meg-
oldások megtalálásában nyújtana segítséget” 
– hangsúlyozta Trócsányi László.

Az Európai Uniónak aktívabb közvetítői 
szerepet kell betöltenie a libanoni válság 
megoldásában

Az Európai Parlament plenáris ülése szavazott a Libanonban 
kialakult válságról szóló jelentésről. Trócsányi László, fideszes 
EP-képviselő az újonnan megalakult libanoni kormány és az 
Unió kapcsolatáról kijelentette, hogy az Európai Unió akkor 
tudna segíteni Libanonnak, ha közvetítői szerepében aktívabb 
lenne és nem szankciók kivetésével fenyegetne.

A romák rejtett erőforrásai 
Magyarországnak és az 
EUnak, ezért a roma kö 
zösségek társadalmi integ-
rációja gazdasági és össz-
társadalmi érdeke is egy-

ben minden tagállamnak. – mondta a képvise-
lő. A 14. Európai Platform a Roma Befogadásért 
online eseményen többek között Járóka Lívia 
nyitotta meg a második napot, ahol a részvétel, 
a befogadás és a közös koordináció szerepére 
hívta fel a figyelmet.

„Egy olyan befogadásra van szükségünk, 
amely végre kétirányú, amely a kölcsönössé-

gen alapszik és képes elfogadni és befogadni 
a helyi jógyakorlatokat, a helyi tapasztalatokból 
eredő innovációt és a helyi roma vezetőket is 
hajlandó a döntéshozatal szerves részévé 
tenni” – hangsúlyozta a képviselő.

Budapesten megszervezésre került a 
„Születéstől a szakmáig – a felzárkóztatási és 

roma integrációs stratégiák első tíz éve” című 
szakpolitikai konferencia, ahol Járóka kiemelte 
Magyarország különleges helyzetét. 
Emlékeztetett: az Unión belüli egyik legna-
gyobb roma kisebbségi aránnyal rendelkező 
tagállamként Magyarországnak az integrációs 
folyamatok uniós zászlóshajójának kell lennie.

Részvétel, befogadás, 
közös koordináció! 

Járóka Lívia, az Európai 
Parlament fideszes alelnöke 
több szakmai platformon is 
felszólalt az európai és 
magyar romaintegráció elő-
remozdítása érdekében. 
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Európa erősödne 
a nyugat-balkáni 
bővítéssel

Deli Andor, fideszes EP-kép-
viselő írásos felszólalásában 
kiemelte: „Az Európai Unió 
állapotának értékelésében 
rendkívül fontos tényező, 
hogy az Unió mennyire sike-
resen érvényesíti érdekeit a 
globális politikai színtéren.”

A képviselő szerint sajnos látnunk kell, hogy 
Európa folyamatos térvesztésben van.  
A NyugatBalkán térsége azonban az a része a 
világnak, ahol az EU a bővítési folyamatok fel-
gyorsításával gyorsan és könnyen meg tudná 
erősíteni pozícióit.

A vajdasági származású képviselő hangsú-
lyozta: „Ahhoz, hogy Európa erős szereplő 
legyen a világpolitikai színtéren, elsősorban 
itthon, Európában kell erősnek lennie. Minden 
eddigi bővítési hullám új energiákat és lendü-
letet hozott. A keletközépeurópai bővítés 
nem csak Európa belső egységét teremtette 
meg, hanem globális pozícióját is megerősítet-
te. Ugyanezt hozná a nyugatbalkáni bővítés is, 
élén Szerbiával, a térség kulcs országával. Ez 
a tagjelölt ország türelmesen várja sorát és 
kitart az európai integrációs irányvonal mellett, 
annak ellenére, hogy jövőre immár tizedik évét 
tölti tagjelölti státuszban és sajnos még koránt-
sem jár a csatlakozási folyamat végén”.

„A lassúság elsődleges oka, hogy a bővítés 
szkeptikusai folyamatosan a csatlakozási tárgya-
lások során meghatározott kritériumrendszerek 
mögé bújnak, szándékosan halogatva a stratégi-
ai döntéseket a legkülönbözőbb belpolitikai 
okokra és érdekekre hivatkozva. De az idő sür-
get! Remélem, hogy a jövő évértékelő beszéde-
iben már határozottabb politikai meglátásokról 
fogunk hallani” – zárta felszólalását Deli.

Győri Enikő, a Fidesz 
EPképviselője a szava-
zással kapcsolatban el 
mondta: „A célunk, hogy 
még hatékonyabbá tegyük 
a koronavírus utáni gazda-

sági helyreállítást, ezért fokozottabban kell 
fellépnünk az adóelkerülés és adócsalás ellen. 
Mindemellett meg kell őrizni a szabad kezün-
ket az adópolitikában, valamint a tisztességes 
adóverseny lehetőségét. A válságból való 
kilábalás csak alacsony vállalati adók mellett 
lehetséges.”

Győri Enikő kiemelte: „Támogatom a jelen-
tés azon kezdeményezéseit, amelyek a tagálla-
mok közötti adóügyi információmegosztás 
javítását szorgalmazzák. Nem engedhetjük, 
hogy a multinacionális cégek, a techóriások 
vagy azok, akik adóparadicsomokba igyekez-
nek menekíteni a pénzüket, kijátszhassák a 
szabályokat.” A magyar politikus ezért felszólí-
totta az Uniót, hogy az információ minőségé-

nek javítását támogatva segítse a tagállamok 
adóelkerülés és adócsalás elleni harcát.  
„A szabályokat úgy kell kialakítani, hogy az 
adócsalók ne élvezhessék az egységes piac-
ból és a határok átjárhatóságából fakadó elő-
nyöket” hangsúlyozta.

Mindazonáltal a képviselő figyelmeztetett: 
„A fenntartható gazdasági növekedéshez és a 
hitelek visszafizetéséhez az is fontos, hogy a 
tagállami kormányok kiegyensúlyozott és ver-
senyképes adórendszereket alakítsanak ki és 
tartsanak fenn. Olyat, amely legjobban szolgál-
ja a saját gazdasági érdekeiket, megfelelő és 
szilárd környezetet biztosít a befektetéseknek 
és beruházásoknak, amelyek pedig munkahe-
lyeket teremtenek az állampolgárok számára.  
A magyar adórendszer Magyarország, a 
magyar cégek és az itt élő emberek gazdasági 
érdekeit szolgálja.” Győri Enikő ezért elítélte 
azokat a baloldali támadásokat, amelyek köz-
ponti felügyelet alá igyekeznek vonni az adópo-
litikát, mivel az adópolitika tagállami hatáskör.

Fokozni kell az adócsalás  
és adóelkerülés elleni harcot 
  
Az Európai Parlament plenáris ülése megszavazta az 
adóügyi információ cseréjére vonatkozó uniós követelmé-
nyek végrehajtásáról szóló jelentést. 
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Elismerés helyett beismerés: 
egyre több ország követi  
a magyar példát a magas  
rezsiárak elleni küzdelemben

2021 szeptemberében a világpiaci földgáz- 
és villamosenergia árak történelmi csúcs-
szintet értek el. Nyugat-Európában a folya-
mat 20-40%-os rezsiár-emelkedést ered-
ményezhet, ezért számos tagállam a 
Magyarországon 2013 óta hatályban lévő 
rezsicsökkentés mintáját követve igyekszik 
leszorítani a lakossági energiaárakat. 
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Gyürk András fideszes EPképviselő szerint 
bebizonyosodott, hogy Brüsszel nyomásgyakor-
lása ellenére helyes döntés volt az alacsony 
rezsiárak melletti aktív, következetes kiállás, 
melynek kapcsán a magyar emberek csak a 
FideszKDNPre számíthatnak.

Európa legnagyobb mértékadó gáztőzsdé-
jén, a holland TTFen, 2021. szeptember közepére a földgáz határ-
idős jegyzései másfél hónap alatt csaknem duplájukra nőve megha-
ladták a 60 EUR/MWh értéket. Közel azonos folyamat játszódott le a 
régiós árampiacokon is, ahol egy év alatt több mint 60%kal nőtt a 
villamosenergia ára. A trend több összetevő eredménye, melyek közül 
a gazdaság újraindításának tulajdonítható keresletnövekedés, a szű-
kös kínálat, valamint az Európai Bizottság helyenként túlzottan ambi-
ciózus klímavédelmi csomagja emelhető ki.

Gyürk András szerint a kialakult helyzetben a 2013ban bevezetett 
magyar rezsicsökkentés mintáját követve több európai ország is kor-
mányzati intézkedésekkel próbál gátat szabni a megugró rezsiáraknak.  
A politikus elmondta, hogy Spanyolország csökkentette az energiát érin-
tő adókat és moratóriumot jelentett be a földgáz árára vonatkozóan. 
Görögország 300 kWhig ingyenessé tenné 2021ben a lakossági áram-
fogyasztást és Franciaország, illetve Németország is hasonló intézkedé-
seket fontolgat. Jelentősen megváltozott az Európai Bizottság álláspontja 
a kérdésben – míg Brüsszel folyamatosan, több eljárásban támadta 
Magyarországot a rezsicsökkentés miatt, most szinte szabad kezet ad a 
tagállamoknak a magas energiaárak okozta válság kezelésében.

Bebizonyosodott, hogy a magyar kormány által nyolc éve követke-
zetesen folytatott rezsicsökkentési politika a legjobb eszköz a 
fogyasztók megvédésére és a hatékony klímavédelemhez. Ezzel 
szemben a magyar baloldal ellenezte az Európai Parlamentben, hogy 
az emberek és a vállalkozások olcsó, megfizethető módon férjenek 
hozzá az energiához, míg a momentumos Cseh Katalin pedig azt 
szorgalmazta, hogy Magyarország vezesse ki a szabályozott villany 
és fűtési árakat. A magyar emberek csak a FideszKDNPre számít-
hatnak az alacsony energiaárakért folytatott küzdelemben.


