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„A hazaszerető magyar emberek 
megvetik az MSZP európai parlamenti 
képviselőit […] többszörösen visszaeső 
hazaárulók”. „Elég szomorú, de 
cseppet sem meglepő a jobboldali 
média Önt ért kritikája. Sajnos ezzel ma 
korlátlanul lehet hülyíteni, és kelteni a 
hangulatot millió laikusban…”. A fenti 
két idézet ugyanarról az esetről szól. Az 
első egy a kormánykoalíciót alkotó párt, 
a KDNP frakciószóvivőjétől származik. 
Pálffy István az idézett szavakkal illette 
az MSZP brüsszeli delegációját, mert 
képviselőtársaim az egyháztörvény, 
jómagam pedig a mobilfizetések 
államosítása miatt fordultam a 
brüsszeli fórumokhoz, elsősorban az 
Európai Bizottsághoz. A másodikként 
idézett sorokat pedig egy olyan hazai 
kisvállalkozó küldte, aki fontosnak tartja, 
hogy – ha már kormányunk nem teszi, 
sőt! – valaki képviselje az érdekeit.

Természetesen felháborít az a 
hangnem, amellyel sorozatosan 
illetnek bennünket a kormányoldal 
szószólói és a szócsőként használt 
jobboldali sajtó. Amióta a kormány 
megkezdte az Unióval szembeni 
szabadságharcát, szépen lassan 
hozzászoktunk az ehhez hasonló 
mondatokhoz, az ajtó előtt felbukkanó 
tál lencsékhez (illetve felesborsóhoz) 
és az ehhez hasonlókhoz.Ennél 

sokkal jobban elkeserít azonban 
az a tény, hogy hazánkban milyen 
mértékben szakadt el a kormányoldal 
az emberek, családfenntartók, 
vállalkozók gondolkodásmódjától 
és érdekeitől. A lényeges szakmai 
döntések előtt a szakmai fórumok, 
az érdekeltek meghallgatása marad 
el, így szaporodtak meg a Matolcsy-
tárca ötletrohamai nyomán azok 
a rendelkezések, amelyek az 
egyre vékonyodó aktív, dolgozó 
réteg sanyargatásával tömik be 
a dilettantizmus miatt tátongó 
költségvetési lyukakat. Azokról a 
lépésekről is sorra számolnak be az 
érintettek, amelyek ellehetetlenítik a 
hazai kis- és középvállalkozókat, azokat 
az innovatív szereplőket, akik nemcsak 
a foglalkoztatás gerincét adják, de 
akiknek ötleteire és kitartására lehetne 
alapozni a növekedést, a válságból való 
kilábalást.

Arra kaptam felhatalmazást 
a választóktól, hogy a magyar 
érdeket képviseljem Európában, és 
meggyőződésem szerint az európai 
értékeket kívánom képviselni itthon. 
Éppen ezért mindenkinek csak azt 
tudom tanácsolni, hogy lépjünk át a 
Pállfy Istvánok szavain, és azoknak a 
hangját halljuk meg, akik érdekében az 
EP-ben dolgozunk.

2012. április 23. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről.

Kedves Barátom!



Kétirányú kapcsolatok kelet felé

„A keleti partnerség országait nemcsak gazdaságilag, az energia beruházások terén, 
de szociálisan is össze kell kapcsolni” – értékeltük az EU és Azerbajdzsán közötti 
megállapodást. 

Az EURONEST áprilisi ülését értékelő vitában 
felhívtam a képviselők figyelmét, hogy az 
Európai Unió és Magyarország szempontjából is 
lényeges határozatok születtek Bakuban, hiszen 
öt olyan jelentést fogadtak el, ami jelentősen 
közelebb hozza a feleket egymáshoz. Nemcsak 
az EU energia stratégiájának megvalósításához 
visznek közelebb a frissen elfogadott jelentésben 
foglaltak, de Magyarország számára is jelentős 
lépés, hogy sikerült végre közelebb hozni a déli 
gázfolyosó kiépítését.

Azonban a jövő megoldandó feladatai 
közé tartozik, hogy miképp kamatoztathatóak 
a térségben indított különféle uniós 
kezdeményezések, hiszen az együttműködésnek 
kölcsönössé és kétoldalúvá kell válnia. A lassan 
húsz éve tartó hegyi-karabahi krízisre azonban 
éppen az EU szolgálhat megoldással, ha sikerül a 
régió legnagyobb békítőjeként fellépnie.

Az EP-ben történt Karnyújtásnyira lehet az európai fúziós energia

 „A korábban csak a tudományos-fantasztikum 
világában elképzelhető, környezetbarát fúziós 
energia akár egy évtizeden belül valósággá válhat 
Európában is, ha következetesen őrködünk a 
források felett” – hangzott el az Európai Fúziós 
Erőmű, az ITER költségvetéséről szóló vitában. 
A Teller Ede által megálmodott, fúziós kísérleti erőművet, 
az ITER-t érintő költségvetési sorokról szóló csütörtöki EP-
vitában a Bizottság javaslatával egyetértve amellett érveltem, 
hogy hosszú távon, 2014-et követően önálló finanszírozási 
forrást kell teremteni a kísérleti erőműnek, hiszen csak ez 
biztosíthatja a fenntartható és biztonságos működést. Addig 
azonban a jelenlegi, hétéves költségvetési keret minden 

olyan lehetőségét meg kell ragadni, amely a projekt stabilitását szolgálja, ezért van szükség a mintegy 
1300 millió eurós átcsoportosításra. 

Ma már nem az a kérdés, hogy a 13 milliárd eurós beruházásra szükség van-e, hiszen a fúziós 
energia összhangban van a fenntartható fejlődéssel, gazdasági növekedéssel, munkahelyteremtéssel, 
illetve a versenyképesség növelésével, melyek az Európai Unió új stratégiájának fő irányelvei. A kérdés 
az, hogyan tudjuk úgy finanszírozni a 2014-ig tartó időszakban az ITER projektet, hogy ezzel ne terheljük 
az EU versenyképesség növelésére, egyéb tudományos kutatásokra és a vállalkozásfejlesztésre szánt 
forrásait. Annál is inkább, hiszen, a projekt nem kizárólag az Európai Unió számára jelenthet áttörést, 
hanem a további hat, a világpiacon egyébként konkurenciát jelentő partner számára is, tehát a bizottsági 
finanszírozási javaslat támogatására kértem a képviselőtársaimat.

„Április első hetében 
Bakuban tartotta első, 
az EU-n kívüli ülését az 
EURONEST parlamenti 
közgyűlése. Nemcsak 
az az örömteli, hogy a 
jelek szerint az egy éve 
alakult intézmény képes 

a hatékony működésre, de Magyarország 
szempontjából is lényeges határozatok születtek 
Azerbajdzsánban.
Az EURONEST első alkalommal az Unió területén 
kívül tartott, háromnapos parlamenti közgyűlése 
során négy jelentést fogadtunk el, miközben 
az energiabiztonsági, szociális ügyi, politikai 
ügyi és gazdasági integrációval foglalkozó 
szakbizottságai is folyamatosan üléseztek. Az 

elfogadott jelentések egyszerre igyekeznek 
javaslatokat megfogalmazni a civil társadalom 
és a demokratikus intézményrendszerek 
megerősítéséről a partner államok területén, 
miközben a kétirányú kapcsolatok erősítésére 
is sor került, így született döntés a kereskedelmi 
egyezségekről, illetve az energiabiztonságról, 
energiahatékonyságról, megújuló energiákról és 
az energia-infrastruktúráról is. 
Ez utóbbi kapcsán kiemelte, hogy a frissen 
kialakított kapcsolatoknak valóban kétirányúvá 
kell válnia. A politikának nemcsak az a dolga, hogy 
az EU területére eljussanak az energiahordozók, 
de arról is gondoskodni kell, hogy a nálunk 
kialakított csúcstechnológia és szaktudás is 
eljusson a partnerek területére.

Bakuban ülésezett az EURONEST
Nők a klímaváltozás elleni küzdelemben?

Bármilyen érdekesnek tűnik is a felvetés, de a nemek közötti egyenlőségnek a 
klímaváltozás elleni küzdelemben is jelentős szerepe lehet, ha a kérdéshez megfelelően 
közelítünk. Nemcsak családanyaként, fogyasztóként tehetnének ugyanis többet a nők a 
klímaváltozás ellen, de a diplomáciában, tudományos életben is. A héten tanulságos vita 
folyt erről ez EP-ben.
Üdvözlendő, hogy az Unió a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítésére irányuló politikájának 
köszönhetően, mára uniós szinten a nők jóval nagyobb szerephez jutottak a döntéshozatalban az Európai 
Tanács főigazgatóságaiban és az Európai Parlament bizottságaiban. Bizakodásra ad okot továbbá, hogy 
a klímaváltozással kapcsolatos nemzetközi döntéshozatalban az elmúlt öt évben a nők aránya 35%-
on felül volt és ez az arány egyre csak növekszik. Támogatandó, hogy az európai klímadiplomáciában 
legalább 40%-ra növelnék a nők arányát a delegációkban, és növelnék részvételüket a politikai és 
pénzügyi szervezetekben is.

Elszomorítanak azonban azok a számok, amelyek a klímaváltozáshoz kapcsolódó tudományos és 
műszaki területeken diplomát szerzett nők arányára vonatkoznak. Ezen változtatnunk kell, hiszen a 
megszerzett képzettség „belépőként” szolgál a döntéshozatali folyamatokba, így ha kevés nő szerez e 
területeken diplomát, a legfelsőbb szinteken sem fognak megjelenni.

Ne feledjük, a nők sebezhetőbbek a klímaváltozás hatásai iránt: a nemi szerepek differenciáltsága, 
a hozzájuk kapcsolódó feladatok, valamint a nemek szerint elkülönülő munkaerő-piaci és jövedelmi 
különbségek jóvoltából, de még a katasztrófák esetén is kiszolgáltatottabbak. A női egyenjogúságért 
vívott küzdelemben tehát jó úton haladunk, de messze még a cél.



A Bizottságot kérdeztem

A lakosság teherbírását egy percre sem feledjük

„Az energia adóztatásáról ma meghozott döntéseink komolyan meghatározzák Európa 
versenyképességét a következő évtizedekben” – az energiatermékek és a villamos energia 
adóztatásáról vitatkozott a plénum.
A Lulling-jelentés kapcsán beadott írásbeli hozzászólásomban 
hangsúlyoztam, hogy olyan alapvető fontosságú ügyeket, mint 
az energiaadóztatás minden szempontból körbe kell járni, 
így környezetpolitikai, energiapolitikai, iparpolitikai és még 
szociálpolitikai szempontból is meg kell vizsgálni. Emellett 
elengedhetetlen fontosságú, hogy az adózás átalakítása a 
jelenleginél tisztább, áttekinthetőbb és túlzott adminisztráció 
nélküli adópolitikához vezessen.

A hatékony energiafelhasználást, egyúttal az alacsony szén-dioxid-
kibocsátást ösztönző adószerkezet nemcsak az Unió költségvetését 
szilárdíthatja meg, de a tagállamok zöldenergia-fejlesztésére, megújuló energiaforrások kutatására irányuló 
projektjeinek finanszírozását is segítheti a jövőben. Ugyanígy ebből az összegből lehetne támogatni 
az európai atomenergia biztonságosabbá tételének törekvéseit is. Emellett olyan törekvésekben is 
segítséget nyújthat az egységesített adórendszer, mint az energia felhasználók oktatása, a zöld energia 
és a szükséges helyettes energiaforrások hatékonyságának mérése és fejlesztése, és nem utolsó sorban 
a zöld kisvállalkozások támogatása.

Mindamellett szocialista képviselőként számomra az a legfontosabb, hogy Európa lakossága 
megfizethető és biztonságos energiához jusson. Miközben fenntartható fejlődésre, megújuló 
energiaforrásokra, hatékony energiaadózásra, és megfelelő biztonságú energia tartalékra van 
szükségünk, a lakosság teherbírását egy percre sem feledhetjük.

Figyelemmel kíséri a hazai mobilfizetés központosítását a Bizottság

Kérdéssel fordultam a Bizottsághoz a hazai mobilfizetés államosítása miatt. Azt 
tudakoltam, a kormány döntése nem ütközik-e az uniós versenyszabályokba.

A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi 
CXCX. törvény értelmében 2012-től kezdődően 
többek közt a parkolás, az útdíj és a közlekedési 
jegyek mobiltelefon útján történő értékesítését csak 
és kizárólag egy később kijelölendő, 100% állami 
tulajdonban lévő szervezet végezheti. Határozottan úgy 
vélem, hogy ez a szolgáltatási versenyt korlátozó lépés 
nemcsak a fogyasztók érdekeit sérti, de számos hazai, 
vállalkozás évek óta zajló fejlesztéseit is egy tollvonással 
húzza keresztül, illetve lassítja az innovációt. Éppen 
ezért kérdéssel fordultam a Bizottsághoz az aggályos 
intézkedéssel kapcsolatban.

Joaquín Almunia biztos válaszában leszögezte, 
hogy csak a törvény végrehajtására szolgáló rendeletek elfogadása és a fizetési rendszert működtető 
szervezet kijelölésére után kerülhet sor az átfogó vizsgálatra, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy 
a közvállalkozások és az olyan vállalkozások esetében, amelyeknek a tagállamok különleges vagy 
kizárólagos jogokat biztosítanak, a tagállamok nem hozhatnak, és nem tarthatnak fenn az uniós 
szerződésekben foglalt szabályokkal ellentétes rendelkezést. Ez praktikusan azt jelenti, hogy garantálni 
kell, az új szervezet nem tud visszaélni erőfölényével. Éppen ezért a Bizottság figyelemmel fogja kísérni a 
hazai mobilfizetési rendszer alakulását. A válasz szerint a testület sem tud olyan uniós hatástanulmányról, 
amely az ilyen, központosított mobil fizetési rendszerek hatékonyságát vizsgálja, tehát látszólag semmi 
sem indokolja az állam által kezdeményezett központosítást.

A felsőoktatást is modernizálná az EU

A plenáris ülés napirendjén szerepelt az a Tőkés László által jegyzett jelentés az Unió 
felsőoktatásának reformjáról. A jelentés – annak ellenére, hogy szembemegy a magyar 
kormány véleményem szerint elhibázott oktatáspolitikájával – nem megy elég messze a 
konkrét megoldások keresésében. 
Az operatív, mindennapi működési célok meghatározásán kívül fontos, hogy szem előtt tartsuk a hosszú 
távú, fenntartható növekedést. Ennek jelentős részét képezik a fiatalok, az új generáció. Az Európai Unió 
missziójának megfogalmazásakor szerepet kapott egy olyan képzési rendszer kialakítása, amely biztosítja 
a jövőre nézve a megfelelő vezető réteg kialakítását.

Úgy gondolom, hogy a jelentés nem hívja fel a figyelmet a felsőoktatási rendszerek néhány olyan 
hiányosságára, amik a stratégia megvalósítását gátolják. Teljes mértékben egyetértek az élethosszig tartó 
tanulás, a külföldi tapasztalatszerzés, a nyelvtanulás fontosságával.  Európa-szerte elterjedt jelenség 
azonban az „elveszett generáció”, ami ezen törekvések árnyoldala. Mivel a továbbtanulási lehetőségek 
nagymértékben kiszélesedtek az elmúlt évtizedben, a fiatalok minél több mindent szeretnének kipróbálni, 
nem tudnak betelni a lehetőségekkel, elvesznek az alternatívák között. Ez a jelenség különösen a 

posztszocialista országokra jellemző, mint Magyarország, 
ahol a felnőtt generáció továbbtanulási lehetőségei 
meglehetősen korlátozottak voltak, ezért az újabb nemzedék 
számára még kecsegtetőbb az alternatívák sokasága, 
és nagyobb a világlátás iránti vágy. Papírkórságban 
szenvedünk, és a társadalomtudomány egyre több olyan 
kifejezést alkot, mint gyernőtt, bumeránggyerek, Pán Péter-
szindróma, ősdiák, Erasmus-szindróma. Meggyőződésem 
tehát, hogy a felsőoktatás modernizációja a jelentés szerinti 
formában nem elegendő, konkrét megoldást és programot 
kell találnunk az említett problémára.

Nem lehet nem észrevenni a Néppárti jelentés 
üzenete, – a felsőoktatás expanziója és modernizációja – és a jelenlegi magyar kormány által 
bevezetett felsőoktatási reformok közötti összhang teljes hiányát. Valóban helytálló stratégia néhány 
tagállam szintjén a felsőoktatás szűkítése – ezáltal a lehetőség megvonása a továbbtanulásra 
a tehetséges, ám anyagilag korlátozott helyzetben lévők számára, miközben az Európai Unió 
fő törekvése ennek a tökéletes ellentéte? Megfelelő ez a reform egy olyan országban, mint 
Magyarország, ahol közel egy millióan élnek a szegénység küszöbén, és kilátástalan a helyzetük?

Április 11-én ünnepeltük a költészet napját, ennek alkalmából álljon itt egy máig 
érvényes, ars poeticának is beillő kétsoros József Attilától.

Két hexameter (1936)

Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis!
Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis.
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Itthon történt
A Mi Európánk vetélkedő döntője Székesfehérváron húsvéti tojásfestés és Koszpek József világrekorder tojáspatkoló kiállítása az irodában

Az Alkoss valamit – hulladékból! verseny díjátadója

Aranyember-díjátadó és uniós minivetélkedő
A közösségért végzett munkájáért Barna Éva és Róka Gyula kapták meg első ízben az Unió 55. 
születésnapjára frissen alapított Aranyember-díjat. Az emléklapon a képviselői irodában felállított, 
égig érő paszulyt mintázó faszobor (Gábor Imre alkotása) kapott helyet, hogy hirdesse, kimagasló 
emberek kapták az elismerést.


