
Az elfogadott jelentés-
hez Hidvéghi Balázs, a 
Fidesz európai parla-
menti képviselője, Jorge 
Buxadé Villalba, Jadwiga 
Wisniewska, Patryk Jaki 
és Vincenzo Sofo, az 

Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR), 
valamint Jean-Paul Garraud és Annalisa 
Tardino, az Identitás és Demokrácia (ID) párt-
család EP-képviselői alternatív véleményt 
nyújtottak be, amelyben kijelentették: a szó-
ban forgó jelentés előfeltétele az objektivitás, 
az egyértelmű kritériumok alkalmazása és a 
tények szigorú betartása.

Az Európai Parlament (EP) belügyi, állampol-
gári jogi és igazságügyi bizottsága A LIBE bizott-

ság szerint fennáll a veszélye, hogy Magyar -
ország súlyosan és rendszerszerűen megsérti az 
Európai Unió alapját képező európai értékeket. 

Hidvéghi Balázs a jelentés kapcsán 
kiemelte: egészen elképesztő, amit a brüssze-
li baloldal művel. „Európa a háború és a 
brüsszeli szankciók okozta gazdasági válság-
tól és energiaválságtól szenved. Ebben a 
súlyos helyzetben az európai baloldalnak 
továbbra is Magyarország támadása és uniós 
pénzekkel való zsarolása a legfontosabb” – 
fejtette ki az EP-képviselő.

Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője, 
illetve az Európai Konzervatívok és Reformek 
(ECR) európai képviselőcsoport EP-képviselői, 
a spanyol Jorge Buxadé (Vox) és az olasz 
Vincenzo Sofo (Olaszország Fivérei) közös 

sajtótájékoztató keretében ítélték el a zöldpár-
ti francia jelentéstevő, Gwendoline Delbos-
Corfield által jegyzett és Magyarországot elíté-
lő jelentést. Jorge Buxadé aláhúzta: tavaly 
szeptemberben tagja volt a Magyarországra 
látogató LIBE delegációnak, így a saját sze-
mével látta, hogy a magyar demokrácia és a 
jogállamiság él és virul. Hozzátette: az európai 
baloldali pártok a tagállamok szuverenitását 
veszélyeztetik azzal, hogy olyan területeken 
avatkoznak be a tagállamok ügyeibe, amelyek-
hez a Szerződések szerint az Uniónak semmi 
köze. Vincenzo Sofo kiemelte: pártja teljes 
mértékben kiáll Magyarország mellett, és eluta-
sítja a zsarolási kísérleteket. Az EP-képviselő 
szerint a Delbos-Corfield jelentés is egyértelmű 
példája annak, hogy európai baloldal mindent 
elkövet azért, hogy Magyarország ne jusson 
hozzá az uniós forrásokhoz addig, amíg nem 
teljesíti Brüsszel politikai feltételeit.

A két EP-képviselő és további olasz, len-
gyel és francia EP-képviselők egy, a jelentés-
hez benyújtott alternatív véleményben heve-
sen bírálták a LIBE jelentés tartalmát.  
A dokumentum szerint a jelentés szubjektív 
véleményeken, politikailag elfogult kijelenté-
seken alapul, homályos aggályokat fogalmaz 
meg és kettős mércét alkalmaz.

Határozottan visszautasítjuk  
az európai baloldal újabb,  
hazugságon alapuló támadását 
Magyarországgal szemben  

A LIBE bizottság szerint a „magyar kormány szándékos 
és szisztematikus erőfeszítéseket” tesz az uniós szer-
ződésben rögzített európai értékek aláásására. 

A  H Ó N A P  T É M Á J A

A  H Ó N A P  H Í R E

Az Európai Uniót meg kell újítani, de nem 
engedjük a nemzeti szuverenitást csorbítani

Az Európai Parlament elfogadta az uniós Szerződések felülvizsgálatát szolgáló 
Konvent összehívásáról szóló határozatát. Gál Kinga, a Fidesz európai parla-
menti képviselőcsoportjának elnöke szerint a konferenciasorozat folyamata 
nem volt sem demokratikus, sem pluralista, a zárókövetkeztetések ilyen mód-
szerrel történő elfogadása pedig nem legitim. folytatás a 3. oldalon »
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Gál Kinga hangsúlyozta: Szimbolikus lépés 
volt, hogy Ukrajna és Moldova tagjelölti státuszt 
kapott. Mindent meg kell tenni a béke elérése 
érdekében a térségben, a tagjelöltséget pedig 
azonos értékek és feltételek mellett kell mérle-
gelni. Természetesen minden ország eleget 
kell, hogy tegyen a csatlakozási feltételeknek, 
csak így tud az EU hiteles maradni.

A delegáció elnöke szerint Bosznia-
Hercegovinának és Georgiának is meg kellett 
volna adni a tagjelölti státuszt, a Szerbiával és 
Montenegróval megakadt csatlakozási tárgya-
lásokat fel kell gyorsítani, míg Albániával és 
Észak-Macedóniával minél előbb meg kell 
kezdeni azokat. Továbbá Koszovó vízumlibera-
lizációjának kérdése sem tűr további halasz-
tást. Az Unió szavahihetősége múlik a nyugat-
balkáni országok csatlakozási folyamatának 
felgyorsításán.

„A mostani geopolitikai helyzetben az EU 
elsődleges érdeke a Nyugat-Balkán stabilitása 
és biztonsága, különösen az illegális migrációs 
nyomás erősödésével a térségben. Egy élelmi-
szerhiány tovább fokozhatja ezt a nyomást.  
A régió országait nem engedhetjük át harma-
dik országok befolyásának. Ezért minél előbb 
konkrét, pozitív döntéseket kell hozni a Nyugat-
Balkán tekintetében.” – zárta gondolatait a 
képviselő

EU bővítéspolitika 
– Itt az együtt-
működés és  
előrehaladás ideje!

Az elmúlt hetekben több 
ízben is az Európai 
Parlament napirendjére került 
szakbizottsági és plenáris 
szinten a bővítés kérdése. 
Gál Kinga, a Fidesz európai 
parlamenti delegációjának 
elnöke közölte, hogy a mos-
tani geopolitikai helyzetben 
az EU elsődleges érdeke, 
hogy a szomszédságában 
béke legyen, valamint hogy  
a Nyugat-Balkán megőrizze 
stabilitását és biztonságát. 
Éppen ezért a bővítésnek 
újabb lendületet kell adni.

Deutsch Tamás valamennyi európai parlamenti képviselőtársának elkül-
dött levelében felhívta a figyelmet: „Miközben a magyar baloldal hosszú 
esztendők óta folyamatosan korrupcióval rágalmaz mindenkit, aki él és 
mozog, kormánypárti politikusokat, kormánybarátnak kikiáltott üzletembe-
reket, politikusok és más közéleti szereplők családtagjait, addig az 
Európai Parlamentben „Az EU pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás 
elleni küzdelem” című jelentés felelőse éppen az a Cseh Katalin, aki 
viszont ténylegesen egy milliárdos, az uniós források terhére elkövetett 
súlyos csalási ügy érintettje, és akivel szemben jelenleg is folyik a nemze-
ti és európai uniós hatóságok vizsgálata”.

Aláhúzta: „A tény, hogy európai uniós források terhére elkövetett csa-
lási ügy érintettje a csalás elleni küzdelemről szóló EP-jelentés felelőse, 
nem csupán a Renew Europe frakcióról állít ki szegénységi bizonyítványt, 
de súlyosan rombolja az Európai Parlament és az Európai Unió amúgy is 

megtépázott tekintélyét”.
„A Ház maradék hitelének megőrzése érdekében az egyetlen elfogadható lépés Cseh 

Katalin jelentéstevői tisztségből történő azonnali visszahívása lenne” – zárta levelét a delegá-
cióvezető.

Deli Andor fideszes EP-képviselő felszólalásában elmondta: „Közismert tény az is, hogy az 
európai parlamenti munkában rendkívül fontos a hiteles, megbízható jelentéstevő szerepe. 
Ezért elfogadhatatlan, hogy Cseh Katalin úgy foglalkozhat a csalás elleni éves jelentéssel, hogy 
saját maga is érintett egy az uniós források terhére is elkövetett súlyos csalási ügyben. Ez a 
tény az eljárást teljesen hiteltelenné teszi és tovább rombolja az uniós intézményekbe vetett 
bizalmat.”

Cseh Katalin jelentéstevői 
tisztségből történő azonnali 
visszahívása szükséges

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselőcso-
portjának vezetője levélben emlékeztette EP-képviselő-
itársait, hogy a csalás elleni küzdelemről szóló EP-jelentés 
felelőse, Cseh Katalin, az európai uniós források terhére 
elkövetett súlyos csalási ügy érintettje. A delegációvezető 
kiemelte: „A Ház maradék hitelének megőrzése érdekében 
az egyetlen elfogadható lépés Cseh Katalin jelentéstevői 
tisztségből történő azonnali visszahívása lenne.”
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A konferencia csupán 
az intoleráns liberális 
véleményhegemónia 
színjátéka volt, nem 
pedig keret a közös és 
szabad gondolkozás-
hoz Európa jövőjéről. 
Trócsányi László, a 
Fidesz EP-képviselője 
szerint ahhoz, hogy az 
Európai Unió vissza-
nyerje a meginogni lát-
szó bizalmat, a tagálla-
mok érdekeit figyelem-

be vevő, professzionális cselekvésre van 
szükség. Ez azonban nem történhet előre 
gyártott prekoncepciók alapján, a centralizá-
ció, a nemzeti szuverenitás csorbítása, az 
Európai Egyesült Államok létrehozásának 
céljával.

A baloldali frakciók javaslatára az Európai 
Parlament határozatban erősítette meg a 
kudarcos és semmilyen legitimációval nem 
bíró Európa Jövőjéről szóló Konferencia-

sorozat végkövetkeztetéseit. Javaslatai 
nagyobb hatalmat biztosítanának az amúgy 
is folyamatosan a tagállamoktól lopakodó 
módon hatásköröket elvonó európai intéz-
ményeknek, veszélyeztetve a tagállamok szu-
verenitását. A baloldal célja, hogy egy olyan 
centralizációs modell felé vigyék az európai 
integrációt, amely az Európai Egyesült 
Államok képét vetíti előre, így gyengítve a 
tagállamok döntéshozatali erejét.

Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti 
delegációjának elnöke hangsúlyozta: „Olyan 
megújulásra van szükség, amely az európai 
nemzetek alkotmányos önazonosságát, kul-
túráját és hagyományait nem akarja túllépni. 
Bármilyen további európai építkezésnek 
csakis ez lehet a kiindulópontja. Mi abban 
vagyunk érdekeltek, hogy a nemzeti önren-
delkezés jogát tiszteletben tartva, együtt, 
egy demokratikusabb és ellenállóbb Európai 
Uniót teremtsünk. Az erős Európai Unió 
csak erős, szuverén tagállamok kölcsönös 
megértésen alapuló együttműködéséből 
születhet meg.”

Trócsányi László rámutatott, hogy az EP 
hivatkozási alapja a Konvent összehívásához 
a kudarcos és semmilyen legitimációval nem 
bíró Európa Jövőjéről szóló Konferencia-
sorozat zárókövetkeztetései. „Már a 
Konferencia megkezdésekor tudhattuk, 
hogy azok, akik a tollat fogják, milyen irányba 
kívánják vinni az Európai Unió jövőjét. Mi 
mégis jóhiszeműen és tisztességgel vettünk 
részt a vitákban, hiszen számunka valóban 
fontos Európa egysége. Mi nem a centrali-
zációban és nem egy ideológiailag vezérelt 
Európában hiszünk. Számunkra egy olyan 
európai integráció vonzó, amely a tagálla-
mok együttműködésén alapszik, és amely 
tiszteletben tartja a tagállamok nemzeti iden-
titását” – húzta alá.

Az Országgyűlés 
ülésén is az Európai 
Unió jövőjével kapcso-
latosan képviselendő 
magyar álláspontról 
vitáztak a képviselők. 
Deutsch Tamás, a 

Fidesz európai parlamenti képviselőcsoport-
jának vezetője a Fidesz vezérszónokaként az 
Országgyűlésben is rámutatott: az EU ma a 
hagyományos európai értékeket tagadó 
Európát épít, a magyarok azonban úgy 
hiszik, hogy Európát a zsidó-keresztény gyö-
kerei táplálják, építőkövei pedig hagyomá-
nyos közösségeink, a nemzet, a család és a 
történelmi egyházak. Deutsch Tamás a 
nagyobbik kormánypárt vezérszónoka 
köszönetet mondott minden magyarnak, aki 
aktívan részt vett és határozott véleményt 
fogalmazott meg a folyamatban.

Az Európai Uniót meg kell újítani, de nem 
engedjük a nemzeti szuverenitást csorbítani

Az Európai Parlament elfogadta az uniós Szerződések 
felülvizsgálatát szolgáló Konvent összehívásáról szóló 
határozatát. Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti kép-
viselőcsoportjának elnöke szerint a konferenciasorozat 
folyamata nem volt sem demokratikus, sem pluralista, a 
zárókövetkeztetések ilyen módszerrel történő elfogadása 
pedig nem legitim.

 folytatás az 1. oldalról »
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A Nyugat-Balkán EU integ-
rációja az elszalasztott lehe-
tőségek története” – hívta 
fel a figyelmet plenáris fel-
szólalásában Hidvéghi 
Balázs. „A jugoszláviai pol-

gárháborút is az Egyesült Államok beavatkozása 
zárta le azért, mert Európa képtelen volt békét 

teremteni. Az EU vezetői pedig semmit nem 
tanultak az akkori hibákból. Ahelyett, hogy építő 
párbeszédre törekednének a nyugat-balkáni 
országok vezetőivel, folyamatosan csak kioktat-
ják őket” – tette hozzá a fideszes képviselő.

Deli Andor a Szerbia országjelentés vitájá-
ban kiemelte: „Az előttünk lévő jelentésnek 
arról kellene szólnia, hogy miként fogja az 

Európai Parlament segíteni 
Szerbiát abban, hogy mie-
lőbb az Unió tagjává váljon! 
Ehelyett azonban a jelentés 
inkább kioktat, előír és 
olyan elfogadhatatlan túlzá-

sokat tartalmaz, amelyek csak tovább fékezik 
az ország csatlakozási folyamatát, megkérdője-
lezik az EU szavahihetőségét és elidegenítik 
Szerbia polgárait. Ez pedig egyaránt ellenkezik 
Szerbia és az EU stratégiai érdekeivel.”

„A magyar kormány és a kormánypárti kép-
viselők teljes mellszélességgel kiállnak Szerbia 
EU-csatlakozása mellett. Éppen ezért szá-
munkra elfogadhatatlan ez a jelentés. 
Meggyőződésünk, hogy Szerbia sokkal több 
támogatást és megértést érdemel” – zárta fel-
szólalását a vajdasági származású képviselő.

Gál Kinga a téma kap-
csán kiemelte: „Nyugat-
Balkán stabilitása kulcskér-
dés az Unió számára. 
Ahelyett, hogy a szöveg  
ezt ösztönözné, inkább  

a Magyarország-ellenesség jelenik meg a 
Szerbiát, Bosznia-Hercegovinát, vagy Koszovót 
érintő jelentésekben egyaránt. Teljesen 
abszurd, hogy mindegyik jelentésben megjele-
nik Magyarország, miszerint Magyarország 
Szerbiával együtt lehetővé teszi Oroszország 
és Kína geopolitikai céljainak megvalósulását. 
Elfogadhatatlan továbbá, a Várhelyi Olivér 
bővítésért felelős biztost ért alaptalan kritika és 
a vád, hogy részrehajló lenne Szerbia viszony-
latában. Ezeket a nevetséges állításokat eluta-
sítjuk”.

Az Európai Parlament ne fékezze 
a Nyugat-Balkán országainak csatlakozását!

Az Európai Parlament plenáris ülésén elfogadták a Bosznia-
Hercegovinára, Szerbiára és Koszovóra vonatkozó 2021. évi 
országjelentéseket. A Fidesz európai parlamenti képviselői 
mindhárom országjelentés elfogadása ellen szavaztak, mert 
azok a bővítés ösztönzése helyett akadályozzák a csatlako-
zásra váró államok számára az előrelépést.

Az Európai Parlament baloldali többsége nem nyu-
godott bele a hetekkel ezelőtti szavazási vereségé-
be: a hagyományos eljárást kijátszva, antidemokra-
tikus módon ismételten napirendre tűzték a klíma-
adó ügyét, s ezúttal megszavazták a javaslatokat. 
Tóth Edina, a Fidesz EP-képviselője kiemelte: 
„Szűklátókörű ideológiai okokból az európai balol-

dal mindenképp kivetné a lakosságra a klímaadót, azaz a polgárokkal és 
magyar családokkal akarják megfizettetni a zöld átállás árát. Ezt mi nem 
fogjuk hagyni, s tovább küzdünk annak bevezetése ellen.”

Tóth Edina EP-képviselő szerint Brüsszel felelőtlen javaslatával szem-
ben a klímaváltozás elleni küzdelem finanszírozását nem az emberekkel 
kell megfizettetni, hanem azokkal a nagy szennyezőkkel, akik a legna-
gyobb mértékben okozói a klímaváltozásnak. Az ő profitjukból kell elven-
ni azokat az összegeket, amelyekkel finanszírozni lehet a zöld átállást. 
Sajnálatos, hogy ezzel szemben az európai baloldal képviselői – köztük 
magyar baloldali képviselők is – a családokat sarcolnák meg, s javasla-
taik révén további energiaár növekedést idéznének elő.

„Továbbra is úgy véljük, hogy a klímaadó elfogadása különösen ked-
vezőtlenül érintené az európai, s köztük a magyar családokat és vállalko-
zásokat, valamint veszélyeztetné a magyar rezsicsökkentési program 
eredményeit és fenntarthatóságát. „Megyünk tovább a megkezdett úton 
és meg fogjuk akadályozni, hogy az uniós szabályozásból eredő adókat 
a magyar polgárokra hárítsák!” – tette hozzá Tóth Edina.

Botrányos szavazás: az Európai 
Parlament klímaadót vetne ki  
a magyar családokra!

Az Európai Parlament (EP) ismételten szavazott 
a korábban már elutasított, „Irány az 55%”  
(Fit for 55) klíma- és energia csomagról,  
mely tartalmazza a brüsszeli klímaadó beveze-
téséről szóló javaslatot. 
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Megvédtük a magyar 
családok energia-
ellátását és  
megakadályoztuk  
a földgázembargót

Az Európai Parlament (EP) 
Ipar, kutatás- és energiaügyi 
szakbizottsága (ITRE) jóvá-
hagyta az európai földgázel-
látás biztonságának megőr-
zéséről szóló rendelet átdol-
gozását. 

Gyürk András a Fidesz EP-képviselője közöl-
te: Az új szabályozás segíti a földgáztárolók 
következő télre történő felkészítését és csök-
kenti a tavalyihoz hasonló árrobbanások kiala-
kulásának valószínűségét. A tárgyalások során 
sikerrel tudtuk érvényesíteni Magyar ország 
érdekeit.

Minden év fűtési időszakában a földgáztá-
rolókban tárolt gáz jelenti a biztonságos ener-
giaellátás és az energiaár-sokkok elleni véde-
kezés legfontosabb pillérét Európa-szerte. 
Megfelelő szintre történő feltöltésük ezért bír 
kulcsfontossággal. Az ITRE szakbizottság által 
megszavazott földgázellátási rendelet az ehhez 
szükséges szabályozási keretet alakítja ki.

Az elfogadott jogszabály tárgyalásai nagy 
magyar sikert hoztak. Egyfelől nagy tárolóka-
pacitása okán hazánk mentességet kapott és 
csak éves fogyasztásának 35%-át kell kötele-
zően betárolnia. Ez többszáz milliárd forintos 
megtakarítást jelent Brüsszel eredeti tervéhez 
képest. Másfelől meg tudtuk akadályozni a 
baloldal újabb gázembargós kísérletét is: az 
Európai Parlament javaslatával ellentétben a 
célkitűzés orosz földgázzal is teljesíthető lesz.

Magyarország biztonságos energiaellátása 
minden javaslatnál vörös vonal számunkra. 
Nem engedjük, hogy Brüsszel és a baloldal a 
magyar családokkal fizettesse meg a háború 
árát.

Győri Enikő aláhúzta: 
„Az Európai Parlament 
ismét bebizonyította, 
hogy nincs benne nyitott-
ság a józan észre. Ugyan-
úgy, ahogyan az Orosz -
ország elleni szankciók 

tekintetében sem volt. Magyarország azért állí-
totta meg az uniós szabályalkotást, mert a 
háborús gazdasági környezetben a globális 
minimumadó elhamarkodott bevezetése elhi-
bázott döntés volna. A nagy tech cégek meg-
adóztatásáról nem született döntés, az ameri-
kai és az ázsiai országok még sehol nem tarta-
nak a globális minimumadó bevezetésével, 
ezért Európa súlyos versenyképességi hátrány-
ba kerülne, ha előre rohan”.

A politikus hozzátette: „Az adópolitika 
kulcsfontosságú a nemzeti szuverenitásban, 
arról nemzeti keretek között kell dönteni. Nem 
létezik közös fiskális politika, ezért kell egyhan-

gúsággal dönteni adózási kérdésekben az 
Unió szintjén. Az EP határozatának szövegével 
szemben nem az ördögtől való tehát egy szer-
ződésben foglalt jogot gyakorolni. Az is egyér-
telmű, hogy a magyar kormány az adócsökken-
tések kormánya. Ezt a politikát követjük sikere-
sen immáron több mint tíz éve.”

A globális minimumadó uniós bevezetésével 
kapcsolatban a képviselő parlamenti munkája 
során már többször kifejezte aggályait. A szava-
zást követően ismét rámutatott: „A minimumadó 
bevezetése megduplázná a magyar vállalkozá-
sok terheit, súlyosan veszélyeztetve az ország 
gazdasági fejlődését. A gazdasági válsággal 
fenyegető jelenlegi helyzetben ez rossz lépés. 
Most a beruházásokat kell támogatnunk, hogy 
megvédjük a munkahelyeket és a családokat. 
Ahelyett, hogy egy tagállamot folyamatosan 
célkeresztbe állítanak, inkább olyan megoldást 
kellene keresni, amely az európai polgárok és a 
vállalatok érdekeit szolgálja.”

Elég Magyarország pellengérre állításából!
  
Az Európai Parlament plenáris ülésén elfogadta a globális 
adómegállapodással kapcsolatos nemzeti vétókat kritizáló 
határozatot. Győri Enikő fideszes EP-képviselő a szavazás 
után elmondta: „Nem történt meglepetés, a határozat beleillik 
a Magyarországot lejáratni próbáló döntések sorába. A nem-
zeti vétó használata a Szerződésekben biztosított joga min-
den tagállamnak. Épp ezért a határozat nem más, mint 
Magyország ismételt pellengérre állítása.”
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Tóth Edina, Gyürk András és Győri Enikő, a 
Fidesz EP-képviselői üdvözölték a szavazás 
eredményét. Kiemelték, hogy a rezsiköltségek 
alacsonyan tartásához és a klímasemlegesség 
eléréséhez szükség van a nukleáris és földgáz 
alapú beruházásokra, annak érdekében, hogy 
hosszú távon meg tudjuk őrizni az energiaellá-
tás biztonságát és megfizethetőségét.

Tóth Edina EP-képvi-
sel ő a szavazást követően 
kiemelte az európai és a 
magyar baloldal az utóbbi 
hetekben mindent beve-
tett, hogy a saját kudarcos 
zöld ideológiáját érvénye-

sítve megfossza az atomenergiát és a földgázt a 

zöld minősítéstől, de ez nem sikerült nekik! 
„Nukleáris energia és földgáz nélkül sokkal 
kiszolgáltatottabb lenne az Unió az olyan válsá-
goknak, mint amit most is tapasztalhatunk, 
emellett a zöld átmenet sem tudna megvalósul-
ni, hiszen a megújuló energiaforrások önmaguk-
ban még nem elegendőek az amúgy is megnö-
vekedett energiaigények kielégítésére és a 
rezsiköltségek alacsony tartására” – tette hozzá.

Gyürk András rámu-
tatott, hogy az elutasítás 
volt az egyetlen lehetsé-
ges döntés a baloldali 
kifogásról. „Európa ener-
giaválságban van, ezért 
minden, a helyzetet 

súlyosbító felelőtlen javaslatra határozottan 
nemet kell mondanunk. A baloldal a kifogással 
megtámadta a rezsicsökkentést és a klímavé-
delmet. Ennek viszont, a fideszes képviselők 
határozott kiállásának köszönhetően, sikerrel 
tudtunk gátat szabni” – hangsúlyozta a Fidesz 
EP-képviselője. 

Győri Enikő a szava-
zás kapcsán aláhúzta: „Az 
zöld gazdaság megvalósí-
tásához rengeteg magán-
tőkére van szükség.  
A magánszektornak ez az 
ún. taxonómia-rendelet 

jelenti a sorvezetőt a fenntartható befe ke-
tésekben. Cégeink nagy részének viszont még 
segíteni kell, hogy fenntarthatóvá és 
klímasemlegessé váljanak. Ennek a költségeit 
nem varrhatjuk a polgárok és a vállalkozások 
nyakába. Ha megvalósult volna a baloldal 
javaslata, ezek a vállalkozások sosem kapná-
nak forrást az átálláshoz. A realitások talaján 
kell tehát megalkotni a szabályokat, különben 
könnyen lehet, hogy az európai vállalatok nagy 
része nem hogy fenntarthatóvá nem fog válni, 
de még tönkre is megy.”

Megőriztük az energiaellátás biztonságát 
és megfizethetőségét, megvédtük 
a rezsicsökkentést!

Az Európai Parlament (EP) plenáris ülése elutasította a  
fenntartható tevékenységeket tartalmazó úgynevezett taxo-
nómia-rendelet kiegészítése elleni baloldali kifogást, ezzel  
a döntéssel elhárult az akadálya annak, hogy az atomener-
gia és a földgáz is biztonságos és tiszta energiaforrás  
minősítést élvezzen uniós szinten.

A jelentés felszólítja az uniós intézményeket, hogy 
tegyenek meg minden erőfeszítést az Indiával, mint 
az EU stratégiai partnerével fenntartott kapcsolatok 
javítása és elmélyítése érdekében. Schaller-Baross 
Ernő, a Fidesz EP-képviselője, a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottság (INTA) tagja szerint egy 
kiegyensúlyozott, átfogó és kölcsönösen előnyös 

kereskedelmi megállapodás, valamint egy önálló beruházásvédelmi 
megállapodás kedvezőbb gazdasági környezetet teremthet Magyar-
ország számára is.

Schaller-Baross Ernő kiemelte, hogy az Európai Unió India harma-
dik legnagyobb kereskedelmi partnere. A fideszes képviselő szerint a 

közép-európai térség felértékelődött az indiai fél számára, a Magyar 
Kormány pedig prioritásként kezeli a V4 országok és India együttműkö-
désének elindítását. „A kooperáció olyan területekre összpontosítana, 
mint a kutatás, innováció, vízgazdálkodás, turizmus és egészségipar” – 
mutatott rá a politikus.

Schaller-Baross Ernő üdvözölte, hogy az Európai Bizottság elnöke 
és India miniszterelnöke néhány hónappal ezelőtt megállapodott az 
EU-India Kereskedelmi és Technológiai Tanács létrehozásáról. „Ez a 
mechanizmus lehetővé fogja tenni a két partnernek, hogy közös lépése-
ket tegyenek a kereskedelem, a technológia és a biztonság összefüggé-
sében jelentkező kihívások terén, és ezáltal elmélyítsék együttműködé-
süket” – emelte ki a képviselő.

Az EU-India kereskedelmi 
megállapodás Magyarország 
számára is előnyökkel járna!

Az Európai Parlament plenáris ülésén elfo-
gadta az EU és India közötti jövőbeli keres-
kedelmi és beruházási együttműködésről 
szóló jelentését.
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Ha nincs béke és 
biztonság a partner-
országokban az EU 
biztonsága is 
veszélyben van! 

„Az EU Keleti Partnerség (KP) 
programja az egyik legjobb 
eszköz az Unió megerősítése 
szempontjából. Az elmúlt 
hónapok megmutatták, ha 
nincs béke és biztonság vala-
melyik partnerországban az 
EU stabilitása is veszélyben 
van. Üres ígéretek helyett 
ezért hiteles üzenetet kell kül-
deni a tagjelöltséget kérelme-
ző országoknak, nem úgy, 
mint a nyugat-balkáni orszá-
gok esetében” – emelte ki 
Bocskor Andrea, a Fidesz 
EP-képviselője a keleti part-
nerországok biztonságáról 
szóló plenáris vitában.

„Oroszország Ukrajna elleni agressziója meg-
mutatta, hogy a társult országok további integ-
rációja mennyire fontos. Ukrajna, Moldova és 
Georgia tagjelölti státuszának megadása erő-
sítheti az EU és a keleti partnerek védelmi és 
biztonsági képességeit. Az EU keleti szom-
szédságában béke és stabilitás kell legyen! 
Ukrajna tagjelölti kérelme fontos szimbolikus 
politikai üzenettel bír, de elősegítheti a demok-
ratizálódást és a békekötés utáni gyorsabb 
talpra állást is” – hangsúlyozta Bocskor 
Andrea. Kiemelte: „a KP tartalmi elemei közül 
nagyon fontos a határmenti régiók infrastruktu-
rális fejlesztése, így például a határátkelők 
bővítése”.

„Magyarország támogatja a békét elősegítő 
lépéseket, a KP programot, az EU egységes 
kiállását és szolidaritását Ukrajnával, viszont 
Magyarország stabilitása és polgárai biztonsá-
ga érdekében sem az olaj-, sem a gázembar-
góval nem ért egyet” – jelentette ki a képviselő.

Kezdve a koronavírus-világ-
járvány egészségügyi és 
gazdasági hatásaitól, egé-
szen az ukrán-orosz háború 
menekültválságáig, gazda-
sági és politikai kihívásáig. 

Ezekben az időkben kiemelt figyelmet kell fordí-
tanunk a kiszolgáltatott közösségek tagjaira, így 
Európa szegényeire és kiemelten a szegény-
ségnek kitett nők és gyermekek helyzetére.

Járóka szerint „A nők szegénysége 
Európában” jelentés a tényleges megoldási 
javaslatok helyett ismét ideológia-vezérelt, a 
valóságtól számos pontjában elrugaszkodó 
politikai nyilatkozat lett. Az Isztambuli 
Egyezmény ratifikációs felszólítása nem egyez-

tethető össze a magyar Országgyűlés nyilatko-
zatával, mely egyértelműen deklarálta, hogy 
nem kívánja ratifikálni az Egyezményt.

A képviselő közölte: Magyarország hisz a női 
jogok védelmében és az elmúlt években számos 
előrelépés is történt ezen a téren, a politikai 
nyomásgyakorlásnak azonban nem vagyunk 
hajlandók engedni. „A nők szegénységének fel-
számolása csakis tisztán szakpolitikai és a nők 
igényeit ténylegesen figyelembe vevő cselekvé-
si tervek mentén kivitelezhető, az ideológiai és 
politikai, tagállamok nevesítése mentén zajló 
nyomásgyakorlás azonban ezt a munkát nem 
segíti elő. A jelentés szavazása során mindezek 
értelmében tartózkodtam, annak fontos volta 
ellenére is” – zárta gondolatait Járóka Lívia.

Kósa Ádám, az EP Foglal koztatási és Szociális 
ügyek Bizottságának tagjaként felhívta a figyel-
met: „A családi ápolás-gondozásnak meghatá-
rozó szerepe van, mert ez biztosítja a legmeg-
felelőbb környezetet a gondozottak számára, 
az államnak azonban ehhez minden segítséget 
meg kell adnia.”

Kósa rámutatott: „Nem mindig lehetséges az 
otthoni ápolás, ezért az ellátottak szükségletei-
hez igazodva a józan észre hallgató megközelí-
tésre van szükség az intézményi ellátást illetően.”

A képviselő emlékeztetett: „Tizenkét éve 
küzdök a fogyatékossággal élőket ellátó nagy 
létszámú intézmények kiváltásáért. Magyaror-
szágon és az EU számos más országában 
komoly előrelépések történtek. A megfelelő és 
közösségalapú intézményi ellátás és a családi 
ápolás-gondozás egymást tökéletesen kiegé-
szítik. Ebbe az irányba kell elmozdulni, nem 
lehet minden gondozást végző intézményt 
bezárni.”

Magyarország hisz a női jogok védelmében, 
a politikai nyomásgyakorlásnak azonban 
nem vagyunk hajlandók engedni

Járóka Lívia fideszes EP-képviselő közölte: Európa országait 
az elmúlt években számos gazdasági, egészségügyi, politi-
kai és biztonságpolitikai kihívás érte. 

Tagállami kereteken belül, az egyéni  
szükségletekhez kell igazítani az ápolást, 
gondozást

Az Európai Parlament a gondozással kapcsolatos európai 
fellépésről folytatott vitájában Kósa Ádám, a Fidesz 
EP-képviselője emlékeztetett: az ápolás-gondozás nem tar-
tozik az Európai Unió hatáskörébe, ezért a tagállamoknak 
kell kialakítani annak rendszerét, figyelembe véve a megelő-
ző egészségügyi ellátást és a rehabilitációt, továbbá a füg-
getlen életvitel lehetőségének a biztosítását.
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A technológiai fejlesztések 
kulcsfontosságúak az egyenlő 
hozzáférésben

Az Európai Befektetési Bank 
fontos partnere a Nyugat-
Balkán országainak

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ egyezmény részes államai 
New York-ban tartottak eszmecserét.  
A konferencián a fogyatékkal élő emberek 
jogait előmozdító innováció és technológia 
témájában Kósa Ádám, a Fidesz európai 
parlamenti képviselője szólalt fel 
Magyarország képviseletében. 

Hangsúlyozta, a szabályozásnak és fejlesztésnek 
egyszerre kell érvényesülnie: az innovációt nem 
szabad korlátozni, viszont a célokat mindig egy-
értelműen kell meghatározni. „Kétségtelen, hogy 
technológiai vívmányokra, innovációra van szük-
ség ahhoz, hogy a szolgáltatásokat mindenki 
számára hozzáférhetővé tegyük” – hangsúlyozta 

Kósa Ádám. A szabályozásnak és a fejlesztésnek kéz a kézben kell 
járni: „Az elmúlt évek során megtapasztaltuk, hogy az innovációt nem 
szabad korlátozni, viszont a célokat mindig egyértelműen kell megha-
tározni. Mindemellett az is kulcsfontosságú, hogy az érintett célcso-
portokra, a fogyatékossággal élő emberekre piacképes fogyasztók-
ként tekintsünk” – mutatott rá Kósa.

A képviselő emlékeztetett rá, hogy amikor Bell 1875-ben a telefont 
feltalálta, nem állt rendelkezésére egyetlen akadálymentesítési irány-
elv sem, találmányát mégis az motiválta, hogy siket édesanyjának 
segítsen az új technológiával. „Több mint száz évvel később is a 
szabadpiaci innovációnak, nem pedig a jogalkotásnak volt köszönhe-
tő a mobiltelefon és az SMS szolgáltatás megjelenése, amely megte-
remtette a lehetőséget arra, hogy a siket emberek egyenrangúan 
kommunikálhassanak szöveges formában. Napjainkban pedig a 
videochat alkalmazások már teljes kommunikációs szabadságot 
adnak a siketeknek is” – hívta fel a figyelmet Kósa.

Háttér: A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ 
egyezményhez (CRPD) Magyarország 2007-ben csatlakozott, míg az 
Európai Unió csak később, 2020-ban ratifikálta azt. Azóta ez a keret-
rendszer irányadó a magyar és az EU-s akadálymentesítési jogalkotás 
és fogyatékosságügyi jogérvényesítés során.

Az Európai Parlament plenáris ülése 
megvitatta az Európai Beruházási Bank 
pénzügyi tevékenységeiről szóló 2021. 
évi éves jelentést. 

Deli Andor szerint a COVID járvány okozta 
gazdasági válság alatt és az ukrajnai háború 
hatásai miatt az Európai Beruházási Bank 
tevékenysége még inkább felértékelődött.  
A képviselő külön felhívta a figyelmet a határ-
átkelőhelyek fejlesztésének fontosságára, 
kapacitásuk bővítésének szükségességére.

Deli Andor a plenáris vitában, amelyen Werner Hoyer, az 
Európai Beruházási Bank elnöke is részt vett kihangsúlyozta: az 
ukrajnai háború miatt a partnerség, az összefogás jelentősége 
még inkább felértékelődött. A Beruházási Bank szerepe pedig 
folyamatosan növekszik. Ez igaz az új tagjelölteknél, Ukrajnában 
és Moldovában, és a Nyugat-Balkán országaiban is, ahol máris 
komoly infrastrukturális beruházások valósulnak meg, ezzel is 
segítve az európai stratégiai érdekek megvalósulását.

A képviselő egy konkrét problémára is felhívta az Európai 
Beruházási Bank elnökének figyelmét: a hatékony európai kapcso-
lattartáshoz elengedhetetlen az EU külső határátkelőinek fejleszté-
se, kapacitásuk bővítése. Erre égetően szükség van, hiszen jelen-
leg az utasok gyakran több órát, a kamionosok pedig akár napokat 
is várakoznak a határátkelőkön, nagyon nehéz körülmények között. 
Deli Andor azt kérte, hogy az Európai Beruházási Bank befektetési 
prioritásainak meghatározásánál fordítsanak kiemelt figyelmet a 
határátkelőkre és nyissanak egy különálló hitelvonalat erre a célra.

Nincs helye az LGBTQ 
propagandának az oktatásban!

Az Európai Parlament plenáris ülésén került 
sor a befogadási intézkedések megvitatásá-
ra az Erasmus+ 2014–2020 program kere-
tein belül. Bocskor Andrea, a Fidesz 
EP-képviselője felszólalásában üdvözölte, 
hogy „a hátrányos helyzetű, fogyatékosság-
gal élő, egészségügyi vagy oktatási nehéz-
ségekkel küzdő tanulóknak is egyre több 
lehetőséget biztosít az Erasmus+”.

Az Erasmus+ kétségkívül az Európai Unió egyik legsikeresebb mobilitási 
programja, mely harmincéves fennállása alatt több millió fiatal életére volt 
nagy hatással, segítve a fiatalok munkaerőpiaci esélyeit, a nemzetközi 
tapasztalatszerzést és a nyelvtudást. Magyarország és a magyar fiatalok 
mindig is  aktívan részt vettek a program által nyújtott projektekben. 
Bocskor Andrea megjegyezte: „Üdvözlendő, hogy különös figyelmet 

fordít a program a keleti partnerségre, így az ukrajnai tanulók segítésé-
re.”. Majd hozzátette, hogy „ugyan történtek előrelépések az Erasmus+ 
egyszerűsítése érdekében, de továbbra is sok az akadály, pl.: a nemzeti 
és nyelvi kisebbségekhez tartozó fiatalok, illetve projektek számára”.

Bocskor Andrea kiemelte: az Erasmus+ nem válhat a politikai és 
ideológiai propaganda eszközévé, és a program befogadó jellege 
nem szabad, hogy az LGBTQ-lobbi áldozatává váljon. Bocskor 
Andrea szerint „a gyermekek és fiatalok szexuális nevelése a szülőkre 
tartozik, ezt hagyjuk rájuk, az Erasmus+  pedig szóljon arról, amire 
létrehozták: az európai oktatási mobilitásról, képzésről és sportról!”


