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– Fontos, hogy létrejöjjön egy olyan
– Nemrég jött létre a magyar
Terrorelhárító Központ, hogyan értékeli egyezmény az EU és az Egyesült Államok
a szervezet megalakulását?
között, amely a repülés és a repülőterek biz– Az Európai Unió számos országában
tonságát erősítené. Ebben meg kellene
működik terrrorelhárító központ, tehát nem
haladni az adatvédelem ügyében vallott eltérő nézeteket: fontos, hogy a biztonság és az
példa nélküli a magyar intézmény megalakuadatvédelem egyensúlyba kerüljön. Szembe
lása. A terrorelhárítás eredményessége,
kell nézni a terrorizmus megváltozott arcávagyis mindannyiunk biztonsága miatt is fonval: a terrorizmussal kapcsolatba hozható
tos lépésről van szó. Örülök annak, hogy
személyek nem feltétlenül a harmadik világolyan szakember vezeti az intézményt, mint
beli országok, hanem akár uniós tagállamok
Hajdú János. A terrorelhárító központok fő
vagy az USA állampolgárai is lehetnek;
célja, hogy elkerüljük a párhuzamosságokat,
mélyszegénység helyett jómódú családoka szervezeti és hatásköri átfedéseket.
ból érkezhetnek, és akár köztiszteletben álló
Legfontosabb a fúziós szempont, vagyis,
foglalkozást is űzhetnek a titkos életük melhogy minden vonatkozó adat, információ
lett. Az európai-amerikai együttműködés
egy helyre koncentrálódjon. Komoly tanulkulcskérdése: milyen uniós szerv képes
mányok születtek arról, hogy több terrortámadás elkerülhető lett volna a világ különbö- fogadni az USA-ból érkező adatokat?
Érzékeny pont az is, hogy készíthetnek-e a
ző pontjain, ha fúziós központok működtek
szolgálatok teljeskörű profilokat a gyanús
volna.
személyekről az utasforgalmi adatok alapján,
– Működik az együttműködés euróaz adatvédelem sérelme nélkül?
pai szinten is?
Szem– Ön foglalkozik az Európai
– A titkosszolgálatok
be kell nézni a terParlamentben a
tevékenysége továbbra is
rorizmus megváltozott
tagállami hatáskör,
cyberbűnözés elleni fellépéssel is. Valóban fokoráadásul országonként
arcával: a terrorizmussal
eltér a titkosszolgálat- kapcsolatba hozható szemé- zódik a cyberbűnözés
ok felépítése, az
lyek nem feltétlenül a harma- veszélye?
– Az internet és a számíviszont fontos, hogy
dik világbeli országok, hanem
tástechnika fejlődésével, a
uniós szinten is együttakár uniós tagállamok vagy
működjenek ezek a
hálózatok kiépülésével egyre
szervezetek. A terrorelhá- az USA állampolgárai is nagyobb a fenyegetettség:
lehetnek.
rító központok létrehozása
egyes jóslatok szerint a jövő
ajánlásként fogalmazódik meg a
háborúit számítógépekkel vívják majd.
tagállamok felé, így a TEK felállítása összA cyberháború államok között vagy terrorishangban van az uniós elképzeléssel. Az
tacsoportok és államok között is kitörhet:
Uniónak van egy terrorelhárítási koordinátoelég csak az észt-orosz konfliktusra gondolra, Gilles de Kerchove, és érdemes megemni, ahol hackertámadás érte a kis balti
líteni a Joint Situation Centre-t, amely a tagország hálózatait. A terrorizmus előtt új
állami szolgálatoktól gyűjti össze és dolgozza lehetőségeket nyitott a technológia: a korfel a hírszerzési információkat.
mányzati informatikai hálózatok, a közmű– A terrorelhárításnak számos terüvek, az energiahálózatok is veszélybe kerüllete van, némelyikük komolyan érinti
hetnek. Viták folynak arról, hogy a NATOaz európai polgárok mindennapi életét, szerződés ismert 5. cikkelye (mely szerint
ha egy tagállamot támadás ér, a többiek
mint például a légiközlekedés biztonsegítséget nyújtanak a szövetségesnek)
sága, milyen előrelépések várhatóak
ezen a területen?
folytatás a 3. oldalon

„

A jövő
háborúit
számítógépekkel
vívják

”

Mindannyiunk érdeke az
európai terrorelhárítás
sikere – mondta lapunknak Hankiss Ágnes
EP-képviselő, a Bel- és
Igazságügyi Bizottság,
valamint a Biztonságés Védelempolitikai
Albizottság tagja.

»

A

A

HÓNAP TÉMÁJA

A mezőgazdasági
támogatások
csökkentése ellentétes
a magyar érdekkel
Az Európai Bizottság bemutatta a 2013 utáni Közös Agrárpolitikáról (KAP)
szóló javaslatait. Glattfelder Béla, fideszes európai parlamenti képviselő szerint félő, hogy az Európai Bizottság az agrárköltségvetés jelentős csökkentését készíti elő.
folytatás a 3. oldalon

»

HÓNAP HÍRE

Csúszik az uniós
költségvetés
elfogadása
Nem sikerült az Európai Tanács
és az EP delegációinak megállapodniuk a jövő évi uniós büdzsé
sarokszámaiban.
folytatás a 2. oldalon

»

Reménytelen az egységes uniós
klímaálláspont
Áder János európai parlamenti képviselő
(Fidesz) mélyen elítéli az Európai Bizottság
klímaügyekben alkalmazott kettős mércéjét
és továbbra is küzd a kelet-európai országok kibocsátási kvótáinak megtartásáért.
folytatás az 1. oldalról

»

Csúszik az uniós költségvetés
elfogadása
Nem sikerült az Európai Tanács és az
EP delegációinak megállapodniuk a jövő
évi uniós büdzsé sarokszámaiban. A
Bizottságnak új költségvetési tervezetet
kell benyújtania.
Az EP a Bizottság költségvetési tervezetével
összhangban 130,5 milliárd euró kifizetést javasolt 2011-re. A Tanács ezzel szemben 126,5
milliárd eurót határozott meg. Az Európai
Parlament kész ennek a 2010. évi költségvetésnél csak alig 4 milliárd euróval nagyobb
összegnek az elfogadására, tudva, hogy ez a futó közösségi politikák végrehajtását már némileg veszélyezteti. Cserébe a Parlament
elvárja, hogy induljanak meg a költségvetés bevételi oldalának a
Lisszaboni Szerződésben előírt reformjáról szóló tárgyalások.
Surján László, a parlamenti tárgyalódelegáció néppárti képviselője hangsúlyozta: „Nem akartunk mást, mint életbe léptetni a
Lisszaboni Szerződés megfelelő pontjait, mégpedig oly módon,
hogy az gördülékeny együttműködést biztosítson a feleknek”.
Kérdés, hogy a decemberi Európai Tanács ülése kimozdítja-e a
szekeret a kátyúból? Megegyezés hiányában 2011. január 1-től
minden hónapban a 2010. évi költségvetés egy-tizenketted része
költhető el. Ez nem teszi lehetővé az EU új diplomáciai szolgálatának működését, és nincs pénz a nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor finanszírozására sem; a Magyarország számára legfontosabb tételek azonban nincsenek veszélyben.
Surján szerint az előállt helyzet „néhány, a saját költségvetési
problémáikkal megbirkózni képtelen kormány rövidlátásának következménye. Az európai gazdaság nincs válságban, viszont néhány
tagállamban komoly költségvetési válság, túlzott deficit van. Az európai források szűkítése ezt a válságot nem oldja meg, sőt inkább
növeli a bajt”. A politikus úgy véli: „Nem pénzről és hatalomról szól ez
a vita, hanem arról, hogy az európai fejlődés motorja akadozik. A költségvetés bevételi oldala már évek óta vár reformjára. A Lisszaboni
Szerződés is kimondja: saját forrásokból kell a bevételt biztosítani.
Nem lehet hétéves tervekkel gúzsba kötve reagálni a gyorsan változó világ kihívásaira” – hívta fel a figyelmet a néppárti képviselő.

Előrelépés az alapjogok védelmében
Az Európai Parlament állampolgári
jogokkal foglalkozó bizottsága nagy
többséggel szavazta meg Gál Kinga
EP-képviselő (Fidesz) jelentését az
emberi és alapvető jogok európai uniós
szerepéről.
A jelentés célja, hogy az EU alapjogok
védelmével foglalkozó, már meglévő és a
Lisszaboni Szerződés óta létező új mechanizmusait és eljárásait átláthatóvá és hatékonyabbá tegye. Gál Kinga, az Állampolgári

A néppárti képviselő a cancúni klímakonferenciáról szóló plenáris vitához írásban benyújtott nyilatkozatában élesen bírálta az Európai Bizottság
reakcióját a közelmúltban nyilvánosságra került,
ún. HFC-23 botrány kapcsán. A Kiotói
Jegyzőkönyv értelmében azok a vállalatok, amelyek a fejlődő országokban környezetbarát, kibocsátás-csökkentő
beruházásokat valósítanak meg, emissziós kvótákat kapnak cserébe,
melyek a kvótakereskedelemben elszámolhatóak. Zöld szervezetek
kiderítették, hogy az így megszerezhető egységek közel 60%-át egy
olyan üvegházhatású gáz (HFC-23) megsemmisítéséért osztották ki,
amely egy eleve betiltásra váró hűtőgáz termelése során keletkezik,
óriásira hizlalva ezáltal néhány – javarészt kínai és indiai – cég extraprofitját.
Áder János felháborítónak nevezte, hogy az adatok ismeretében
az Európai Bizottság – a befektetői bizalomra hivatkozással – 2013
előtt nem tervezi ezen kibocsátási egységek kereskedelmének azonnali felfüggesztését és ennek a tarthatatlan helyzetnek a megváltoztatását. Mindez még botrányosabb annak fényében, hogy a
Bizottság a nemzetközi klímatárgyalásokon minden erejével igyekszik
az újonnan csatlakozott tagállamok nemzeti vagyonát képező kiotói
kvóták megtartásának lehetőségét megakadályozni. Teszi mindezt
annak ellenére, hogy a volt szocialista országokat, így
Magyarországot is megillető kvóták mögött tényleges kibocsátáscsökkentés áll, melyért a kelet-európai országok súlyos árat fizettek
a rendszerváltás óta.

Jogi, Bel- és Igazságügyi
Bizottság néppárti alelnöke ajánlásaival újszerű
szempontokat és megközelítést hoz az EP eddigi
hasonló éves jelentéseihez képest, összhangban a Lisszaboni
Szerződés életbe lépését követő új lendülettel. A jelentéstevő a dokumentumban azokat
az eszközöket veszi sorra, amelyek a polgárok
illetve az uniós intézmények rendelkezésére
állnak.
Mialatt az EU egyre inkább az értékek és
elvek közösségének kíván látszani, az intézmények mégis elbeszélnek egymás mellett a
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polgárok alapvető jogainak védelme és az
alapelvek tekintetében. Gál Kinga arra mutat
rá, hogy hogyan lehetne valóban átláthatóvá,
használhatóvá és hatékonnyá tenni az Európai
Unió alapjogok védelmével foglalkozó mechanizmusait és intézményeit. A párhuzamosságok felszámolásával értelmet kell adni a munkának, hogy az egyes intézmények reagáljanak és reflektáljanak egymásra, építsenek
egymás munkájára az emberi jogok védelme
területén. A jelentés felhívja a figyelmet azokra a területekre, ahol gyors lépések szükségesek, mint például a roma integráció, a gyerekszegénység vagy a kisebbségi közösségek
nyelvhasználatának területén.

folytatás az 1. oldalról

»

A mezőgazdasági
támogatások
csökkentése
ellentétes a magyar
érdekkel
Az Európai Bizottság
bemutatta a 2013 utáni
Közös Agrárpolitikáról
(KAP) szóló javaslatait. Glattfelder Béla,
fideszes európai parlamenti képviselő szerint félő, hogy az
Európai Bizottság az agrárköltségvetés jelentős csökkentését készíti elő.
Csatlakozásunk óta a magyar gazdák
mindig rosszul jártak az agárpolitika
változtatásával.
A cukorreform következtében ötből négy
cukorgyárunkat bezárták. 2008-ban megszüntették a kukoricaintervenciót, ennek
következtében jelentősen nőtt a gazdák
kiszolgáltatottsága a multinacionális gabonakereskedő cégekkel szemben, amelyek piaci
erőfölényüket árspekulációra használják. Az
Európai Unió az utóbbi években jelentősen

emelte a tejkvótákat, ami a 2009-es tejválsághoz, a tejárak zuhanásához vezetett.
A Bizottság szerint a KAP fő feladata az
élelmiszerbiztonság garantálása, nem csak
Európa, hanem a világ számára. A dokumentum ugyanakkor semmilyen választ nem ad
arra, hogy ezt hogyan kívánják megvalósítani.
Az kiderült, hogy a közvetlen kifizetések az
Európai Bizottság szerint három elemből állnának. Az első elem egy minden gazda számára járó, viszonylag alacsony összegű alaptámogatás lenne. A második elem a KAP
még környezetbarátabbá tételét szolgálná, ez
bizonyos környezetvédelmi szolgáltatások
esetén járna. A harmadik elemet a kedvezőtlen természeti adottságú területeken járó
kiegészítő támogatás alkotná.
Glattfelder Béla szerint a 2013 utáni
KAP-ban hatékony, az áringadozásokat csökkentő piaci eszközökre van szükség.
Emlékeztetett arra, hogy a KAP az EU által
megalkotott leginkább közös politika. Ennek
további lebontása rendkívül rossz üzenet
lenne a válságban lévő EU számára. A KAP
fenntartása ráadásul jelentős magyar érdek
is, mivel hazánk a mezőgazdasági támogatások legnagyobb haszonélvezői közé tartozik.

A magánnyugdíjpénztári befizetéseket
figyelembe kell venni az államadósság
számitásakor
Nem lehet a választás
szabadságával élő
országokat diszkriminálni, a
magánnyugdíjpénztári befizetéseket figyelembe kell
venni a költségvetési hiány
megállapításánál – mondta
Pelczné Gáll Ildikó
EP-képviselő.
Az EP plenáris ülésén az
Európai Tanács gazdasági
kormányzásról tartott
tanácskozásának következtetéseiről tartottak vitát.
Pelczné üdvözölte, hogy a
tanácskozáson elismerték a rendszerszintű
nyugdíjreformok fontosságát. Felhívta a figyelmet: ha az EU nem akarja a választás szabadságával élő országokat diszkriminálni, akkor a

költségvetési hiány megállapításánál figyelembe kell vennie a magánnyugdíjpénztárakba
eszközölt befizetéseket.
Az EP Gazdasági és Monetáris
Bizottságának néppárti magyar tagja emlékeztetett: Magyarország is a diszkrimináció
ellen emelt szót, és azon kilenc tagállam közé
tartozik, akik a nyugdíjreformok költségeinek
figyelembe vételére szólították fel az uniót az
állami deficitek kalkulálásakor. A magyar kormány a három pillér helyett már a kétpilléres
rendszerre tér át. Pelczné hangsúlyozta, hogy
a kérdés megoldása sürgető, de a jó hír az,
hogy a megnyugtató rendezésre már a következő decemberi tanácsülésen lehetőség nyílik. A rendszersemlegesség elve megkívánja,
hogy a rendszerszintű nyugdíjreformok költségei teljes mértékben elszámolhatóak legyenek, mely lépés erős ösztönzőként hatna a
tagállamokra.

folytatás az 1. oldalról

»

A jövő háborúit
számítógépekkel
vívják
vajon kiterjeszthető-e a cybertámadásokra is.
Jelenleg is napirenden van az Európai
Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség
(ENISA) mandátumának kitejesztése, így az
eddig főként háttérelemzéseket végző szervezet operatívan is bekapcsolódhat majd a
hálózatbiztonsági munkába.
– Mindez Önnek is új kihívás lehet:
hogyan értékeli az elmúlt másfél év
brüsszeli, EP-képviselői munkáját?
– Íróként is és pszichológusként is mindig
erősen foglalkoztatott a titkosszolgálatok világa, ami persze a valóságban többnyire jóval
sivárabb, mint a gondolatban lejátszott játszmák. A Hamvas Intézetben is sokat foglalkoztunk a kommunista állambiztonság működésével, és az egész ügynök-kérdéssel.
Eddig két olyan konkrét feladatom volt, ami
lazábban-szorosabban a témakörhöz kapcsolódott. Véleménykészítője voltam az uniós
dokumentumokhoz történő nyilvános hozzáféréssel kapcsolatos jelentésnek és néppárti
árnyék-jelentéstevője a kémiai, biológiai,
radiológiai és nukleáris terrortámadások kivédésével kapcsolatos jelentésnek. A terrorizmus és a szervezett bűnözés sok ponton
összekapcsolódó problémaköre nagyon foglalkoztat, írtam is e tárgykörben mostanában
néhány rövidebb cikket. A napokban készült
el az unió egységes belbiztonsági stratégiája, aminek én lettem a néppárti frakció részéről az árnyék-jelentéstevője, ami izgalmas feladatnak ígérkezik.
euvideohu.info

3
w w w. f i d e s z - e u . h u

Hatékonyabb
ellenőrzést
a hatékonyabb
forrásfelhasználásért
Az Európai Unió 2009-es
költségvetéséről szóló
éves jelentés bemutatásának plenáris vitájában
Deutsch Tamás európai
parlamenti képviselő
(Fidesz) is felszólalt.

pénzügyi szabályozással, gazdasági kormányzással kapcsolatos új javaslatokat, valamint azok elfogadását is támogatja a néppárti frakció.
A politikus több olyan területet is megjelölt, ahol még előrelépésre van szükség.
Kiemelte az innováció és kutatás-fejlesztés
területét, valamint a szellemi tulajdonjog
fokozott védelmének és egy működőképes,
versenyképes európai szabadalmi rendszer
felállításának fontosságát. A néppárti politikus felhívta a figyelmet az európai élelmiszerbehozatal fokozott ellenőrzésének fontosságára, ugyanakkor nem tartotta kielégítőnek a
magyar elnökség által egyik legfőbb prioritásként kitűzött vízpolitika terén tett bizottsági javaslatokat. Szájer József javasolta, hogy
a parlament illetékes bizottsága évközben
folyamatosan készítsen jelentést a munkaprogram végrehajtásáról. „Így jobban érvényesülhet az általunk képviselt polgárok
befolyása az unió közös ügyeire” – zárta felszólalását a politikus.

Deutsch kiemelte, hogy
az uniós források hatékonyabb felhasználása
érdekében a jövőben az
uniós költségvetési kifizetésekkel kapcsolatos
hibaarányt tagállamonként kell meghatározni. Az Európai
Számvevőszék jelentésének tanúsága szerint a hibás kifizetések aránya összességében csökkent, de Deutsch Tamás szerint a
kedvezőbb összkép ellenére bizonyos területeken azonnali cselekvésre van szükség.
A legnagyobb probléma továbbra is a
kohéziós alapokból
folyósított pénzek
felhasználásával és
ellenőrzésével van. A
mezőgazdasági
támogatások felhasználásának hibaaránya is nőtt az előző
évhez képest. A szabálytalanul kiutalt pénzeknek pedig csak töredékét fizetik vissza
a tagállamok a Közösségnek.
Deutsch kiemelte, hogy a jelentés egyértelművé és világossá teszi az Európai
Parlament és mindannyiunk számára azt,
hogy eljött a cselekvés ideje.

ra különös figyelmet kell fordítani. A dokumentum főbb céljai: a hozzáférhetőség, illetve a minél teljesebb körű társadalmi és családi részvétel biztosítása, a foglalkoztatás,
oktatás és képzés erősítése, továbbá a
fogyatékos emberek elfogadásával kapcsolatos tudatosság szintjének növelése. Kósa
szerint fontos, hogy a Bizottság tervbe vette
egy európai szintű akadálymentesítési intézkedéscsomagot. „A munkahelyeket, egyes

szolgáltatásokat és termékeket is lehetőség
szerint akadálymentesíteni kell, mert az idősödő Európában a fogyatékossággal élő
emberek foglalkoztatása és a szolgáltatásokhoz való hozzáférése központi kihívás
lesz.”
Magyarország számos, a fogyatékos
emberek mindennapjait érintő területen
előbbre jár európai partnereinél. Az
Országgyűlés egy éve egyhangúan fogadta
el Európa egyik legkorszerűbb jelnyelvi és
kommunikációs törvényét és több, modellértékű kezdeményezés is született e téren.
Több területen azonban évek óta komoly az
elmaradás és a hiányosság Magyarországon,
beleértve az uniós források eddigi tervezését
és azok megfelelő célú és módú felhasználását is. „Mindent meg kell tenni, hogy az évek
óta fennálló, különösen szűkös lehetőségeink
ellenére hazánk ismét méltó legyen a 2000ben, az első Orbán-kormány idején a fogyatékosságügyben elért eredmények miatt az
USA-ban odaítélt Roosevelt-díj örökségéhez.”

Az egyetlen kiút a
munkahelyteremtés
Az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso az
Európai Parlament plenáris
ülésén ismertette a
Bizottság 2011. évi munkaprogramját, amelyre a néppárti frakció nevében Szájer
József, a képviselőcsoport
alelnöke reagált.
Szájer József szerint az
Európai Unió országai a
munkahelyteremtéssel
fognak tudni kilábalni a
gazdasági válságból, ezért
a néppárti frakció teljes
mellszélességgel támogatja az Európai
Bizottság ezirányú célkitűzését. A Fidesz
EP-delegációjának elnöke emlékeztetett:
Európa sokat tanult a válságból. Idén gyorsított eljárásban kezdődött meg a gazdasági
kormányzás új rendszerének kialakítása, és a

A Bizottság
bemutatta
fogyatékosságügyi
stratégiáját
Új, európai akadálymentesítési
intézkedéscsomagra van szükség – mondta
Kósa Ádám
EP-képviselő (Fidesz), miután az Európai Bizottság
bemutatta a 2010 és 2020
közötti időszakra tervezett új
európai fogyatékosságügyi
stratégiáját.
Kósa Ádám európai parlamenti képviselő
(Fidesz) szerint az európai közbeszerzések
területén a fogyatékos emberek foglalkoztatására és az akadálymentesítés szempontjai-
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Zászlóshajó
kezdeményezés
a foglalkoztatáspolitikában
Az Európai Parlament plenáris ülésén Andor László foglalkoztatásért felelős biztos
bemutatta az EU 2020
Stratégia új zászlóshajó kezdeményezését, az új készségekről és munkahelyekről
szóló menetrendet.
A néppárti frakció nevében
Őry Csaba európai parlamenti képviselő (Fidesz)
üdvözölte a programot,
ugyanakkor több terület –
atipikus szerződések,
mobilitás, képzés – fokozottabb kezelésére is
felhívta a figyelmet. A vitát megelőzően José
Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke
ismertette a Bizottság 2011. évi munkaprogramját, mely során Őry Csaba hangsúlyozta a
Bizottság és a Parlament megerősített
együttműködésének jelentőségét. A
munkaprogram hatékony végrehajtásához az
Európai Parlament folyamatos politikai
ellenőrzésére lenne szükség. A néppárti politikus számos javaslatot hiányolt a munkahelyi
egészség és biztonság témakörében, valamint
a kis- és közepes vállalkozásokat sújtó adminisztratív terhek csökkentésének fontosságára
is kitért plenáris felszólalásában.

Járóka Lívia kapta a román
külügyminisztérium érdemdíját
A Fidesz európai parlamenti képviselője kapta
a román külügyminisztérium érdemdíját a
kisebbségek társadalmi befogadásának elősegítése érdekében kifejtett tevékenységéért.

A

díjat Teodor Baconschi román külügyminiszter adta át egy jótékonysági est keretében, elismerésül a
kisebbségek társadalmi befogadásának
elősegítése érdekében kifejtett tevékenységéért. Járóka Lívia beszédében felhívta a
figyelmet annak jelentőségére, hogy abban
az időszakban kapja a díjat, amikor egész
Európa kezdi felismerni: a mintegy 12 millió európai roma kirekesztése olyan közös
probléma, amely közös európai megoldást
igényel. A néppárti politikus szerint a díj
odaítélése annak az üzenete, hogy a romák
társadalmi befogadása Európa előtt álló
egyik legégetőbb stratégiai kihívás. Járóka

Alakul az uniós szintű energiastratégia
Az Európai Parlament plenáris ülésén elfogadta
az új uniós energiastratégiára vonatkozó ajánlásait. A jelentés szerint az egységes piac megvalósításához átütő strukturális változásokra és
jelentős mértékű infrastrukturális beruházásokra
van szükség.

G

yürk András, a Fidesz európai parlamenti delegációjának vezetője
írásbeli nyilatkozatában örömét
fejezte ki, hogy Európában egyre erősebb az
elköteleződés az egységes energiapiac megvalósítása iránt. „Végre mindannyiunk számára kezd világossá válni: az átütő sikerhez
jelentős beruházásokra, az adminisztratív kor-

látok leépítésére és konkrét akciótervekre
van szükségünk. Csak így lehet elérni, hogy
a Lisszaboni Szerződés fő célkitűzései – az
egységes piac, az ellátásbiztonság, az energiahatékonyság és a megújuló energiatermelés elterjedése – az összes tagállam számára
valósággá váljanak” – hangsúlyozta a politikus.

hozzátette, hogy ez a kihívás egyben az
egyik legígéretesebb lehetőség is az elöregedő és túlzottan fogyasztói szemléletű
kontinens számára, hogy megmutassa:
Európa nem csak jogi, de lelki értelemben
is közösség. Járóka Lívia beszédében kifejezte reményét, hogy az Európai Unió
képes lesz útnak indítani egy olyan stratégiát, amely rövidtávon megakadályozza a
mélyszegénység átörökítését, középtávon
kiegyenlíti a leszakadó kistérségek hátrányait, hosszútávon pedig képessé teszi a
ma reménytelenségben és nyomorban élő
tömegeket, hogy a holnap egyenlő európai
polgáraivá válhassanak.

A Fidesz delegációvezetője nagy előrelépésnek tekinti, hogy az előbb említett dokumentumok a közép-kelet-európai energetikai fejlesztéseket kiemelt prioritásként kezelik. A tavalyi gázkrízis ugyanis a nyugati
országok számára is egyértelművé tette,
hogy régiónk tagállamai nagymértékben egy
gázforrástól függnek és az egységes piac
itt nem működik. Európa felismerte, hogy az
alternatív gázforrásokhoz való hozzáférés,
az észak-déli gázfolyosó kiépítése és az
elszigetelt piacok felszámolása növeli a
regionális ellátásbiztonságot és egyben
jelentős lépést tesz az egységes piac felé.
Ezzel párhuzamosan a villamosenergiahálózatok megerősítése és a kőolajvezetékek regionális összekötése is szélesíti régiónk mozgásterét.
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Az európai sportpolitika jövője
Az Európai Parlament
Kulturális és Oktatási
Bizottsága „Az európai
sportpolitika jövője” címmel
tartott nyilvános meghallgatást amin Bagó Zoltán európai parlamenti képviselő
(Fidesz) is felszólalt.
Bagó Zoltán felszólalásában az internet jelentőségére, a magyar elnökség
elkötelezettségére valamint az Erasmus Sport
Program támogatásának
fontosságára hívta fel a figyelmet. Az
Európai Uniónak új sportpolitikára van szük-

sége, mert a jelenlegi számtalan problémára
nem nyújt megoldást. Az elavult sportmodelleket ki kell iktatni, és 2020-ig újabb 100
millió uniós polgárnak volna szükséges valamilyen sportot űznie, hiszen ma az EU-ban
csak a lakosság 40%-a vallja, hogy rendszeresen sportol. Az Erasmus Sport Program
biztosítaná, hogy a jövőben az érintett diákok már a sportban is a most működő oktatási programhoz hasonló lehetőségeket kaphassanak. Bagó javasolta a Magyarországon
szervezés alatt álló internetes tudástár európai szintre emelését. A néppárti politikus
emlékeztetett a 2011-es magyar elnökség
sport iránti elkötelezettségére is. Felhívta a
figyelmet az Erasmus Sport Program európai parlamenti felkarolására, amelynek maga
is élharcosa kíván lenni.

Európai parlamenti
szakbizottságok
Magyarországon
A közelgő soros európai
elnökségre való felkészülés
jegyében, novemberben öt
európai parlamenti szakbizottság tett látogatást
hazánkban.
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Budapesten járt az EP Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési; Gazdasági és Monetáris
Ügyek; a Foglalkoztatási és Szociális; az
Ipari, Kutatási és Energiaügyi; valamint a
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsága. A
magyar néppárti delegáció képviseletében
Gyürk András delegációvezető, Pelczné
Dr. Gáll Ildikó, Glattfelder Béla és Őry
Csaba vett részt a látogatásokon. A bizott-
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ságok a kormány magas rangú tisztviselőivel folytatott eszmecseréken Magyarország
uniós elnökségéről, valamint egyes uniós
szakpolitikákról egyeztettek. Az
EP-képviselők a program során több szakmai programon is részt vettek.

