
mi is lehetne szebb ajándék az ünnepek 
előtt az európai polgárok közössége szá-
mára, mint hogy az uniós intézmények 
képviselői december 10-én átvehették Os-
lóban a Nobel-békedíjat, amelyet október 
12-én ítélt oda a Norvég Nobel Bizottság az 
Európai Uniónak. 

Versenyt rendeztek a fiatalok között, a 
kisebbeknek rajzban, a nagyobbaknak 
írásban kellett megmutatniuk, hogy mit 
jelent számukra az európai béke - a legöt-
letesebb beküldők a hivatalos delegáció 
tagjaként vehettek részt a díjátadó cere-
mónián. Az egyik legfrappánsabb írás a 24 
éves, máltai Larkin Zahrától érkezett, aki azt 
írta: ”A nagyszüleimnek álom volt, a szüle-
im azt mondhatták, haladás, nekem pedig 
már ez a mindennapi valóság”. És valóban, 
számunkra az elmúlt hat évtized békéje már 
a mindennapok alapvetése, a levegő, amit 
belélegzünk.

Bízom benne, hogy ez a díj két dologra, 
azért felhívja a figyelmet. Az első, hogy a 
béke, bármennyire is hétköznapi ma már, 
de a legfontosabb erénye és eredménye 

a “nagy Európa projektnek”. A konfliktu-
sok végigkísérték a kontinens történetét, 
de az elmúlt hat évtizedben Európa közös 
célokért, a békéért, a fejlődésért, a bizton-
ságért és jólétért dolgozott. Együtt. Ezért is 
nagyszerű, hogy a díj kapcsán megszólaló 
uniós vezetők mind az európai polgárok 
közösségének ajánlották a díjat. Mert ez a 
díj mindannyiunké, a hétköznapi munkák 
hol apró, hol nagyobb eredményei is ben-
ne vannak. 2013 az európai polgárok éve 
lesz az EU-ban, mert nagyon fontos, hogy 
tudjuk, miért is dolgozunk és mit is értünk el 
közös munkánkkal!

A másik fontos üzenete a díjnak - és ennek 
hangot is adtam a plenáris vitában -, hogy 
most nem dőlhetünk hátra. Ez a díj felelős-
séggel jár, elsősorban az intézmények és a 
tagállamok számára. Felelősséggel az iránt, 
hogy a békét, az emberi jogokat megvéd-
jük, erősítjük a társadalmi szolidaritást, és 
odafigyelünk azokra, akiknek segítő kézre 
van szüksége. Sok sikert kívánok ehhez 
a munkához az EU-nak, illetve nekünk 
mindannyiunknak 2013-ban is!

2012. december 18. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről.

Kedves Olvasó,



A Nobel-békedíj birtokában nem dőlhetünk hátra

A Nobel-békedíj erkölcsi kötelességekkel jár az egész közösség és elsősorban a politikai 
elit számára, hogy ne ismétlődhessen meg mégegyszer Európában, ami 70 éve történt.

Az Unió a kontinensen az elmúlt 60 évben megteremtett békéért, a demokrácia és az emberi jogok 
érdekében kifejtett tevékenységéért kapta a rangos elismerést. „Ez azonban további kötelességeket jelent 
az egész intézményrendszer, illetve a tagállamok politikai elitje számára” – fogalmaztam a hétfői vitában, 
hiszen az intézményeknek meg kell tenniük mindent annak érdekében, hogy sem az intézményekben, 
sem az EU területén, sem a nemzeti parlamentekben ne lehessen egyetlen népcsoportot sem 
megbélyegezni, megkülönböztetni, vagy – mint ahogy Magyarországon tette a Jobbik képviselője – 
nemzetbiztonsági kockázatnak nevezni. A Nobel-békedíjat a kelet-európai államok stabilizálásához való 
hozzájárulásért is kapta – méltán – az Európai Unió, ezért a felelősségünk óriási a kérdésben.

„Mégis azt látjuk, hogy bár országainkban a demokrácia intézményrendszere létrejött, a napi rutin, 
a gyakorlat hiányzik” – állítom, ezért a demokratikus értékeket képviselő pártoknak egységesen kell 
fellépniük a gyakran EU-szkepticizmusba csomagolt kirekesztő eszmék ellen, ahogy ez két hete 
Budapesten,  a Kossuth téren történt.

2013 nem lehet a hét szűk esztendő kezdete az EU-ban

„Csak akkor kerülhetnek át a 2012-es költségvetés rendezetlen tételei a 2013-as pénzügyi 
évre, ha azok kifizetésére közös állásfoglalásban politikai garanciát vállal a Tanács, a 
Bizottság és a Parlament” – az EP szembe ment az Európai Tanáccsal.

A bizottságban elfogadott két jelentéssel 
összhangban az EP kizárólag úgy szavazott 
támogatólag a 2012-es költségvetés módosításáról, 
illetve a 2013-as büdzsé számairól szerdán, ha 
az egyeztetési folyamat szereplői, a Tanács, a 
Bizottság és az EP közös állásfoglalásban vállaltak 
garanciát a tételek maradéktalan kifizetésére. 
„Ellenkező esetben 2013 a hét szűk esztendő 
kezdetét jelentheti az EU-ban” – érveltem a plenáris 
vitában.

Az EP-ben történt

Az EP-ben frissen elfogadott emberi jogi 
jelentés szerint elsősorban a kisebbségek, 
bevándorlók ellen, a nemi hovatartozás 
vagy szexuális orientáció alapján vagy épp a 
szólásszabadság korlátozásával sorozatosan 
sérülnek az alapvető jogok számos 
tagállamban. A 2010-11-es évekről szóló 
jelentésében a szocialista Monika Flašíková 
Beňová arra szólítja fel a kormányokat, hogy 
lépjenek fel a gyűlöletbeszéd és a kirekesztés 
ellen, mert a Nobel-díjas Európában nem 
lehet probléma az alapvető jogok biztosítása.

Az EP szakbizottságának állásfoglalása 
szerint a Tanács által javasolt 2013-as 
büdzsé nemcsak szűkebb a 2012-es 
költségvetésnél, de mintegy 5 milliárd euróval 
vágja meg az Európai Bizottság által javasolt 
137 milliárd eurós keretet. Ha azonban ezt 
tovább terheljük a 2012-es évről átcsúszó 
közel 9 milliárd euróval, akkor veszélybe 
sodorjuk az uniós politikák megvalósítását.



Az Európai Unió költségvetése ösztönző hatással van a tagállamok gazdaságélénkítésére, ezért a 
költségvetés megkurtítása csökkenti a válságra adott válasz hatását. EU-s beruházásra, hatékony 
iparpolitikára,  kkv-támogatásra és fiatal munkaerő tapasztalatának beépítésére  van szükség. „Ha egyfelől 
több Európát hirdetünk, majd ehhez nem rendelünk pénzügyi forrásokat azt szószegésnek nevezik, ha 
nem fizetjük ki a számlákat, az nem takarékosság, nem egyszerű megkurtítása a költségvetésnek, hanem 
jogsértés” - hangoztattam.

„Én nagyon remélem, hogy a 2013-as évben hazám is hozzájuthat azokhoz a strukturális és kohéziós 
alapokhoz, amelyeket 2012-ben nem tudtunk elérni. Szemben azonban a Fidesz képviselőivel, mi akkor 
is megfogalmaznánk a saját fenntartásainkat, ha történetesen nem az Erasmus és K+F programokból, 
hanem a magyar kohéziós forrásokból hiányozna még hiányzó összeg, ezért mi meg fogjuk szavazni a 
költségvetést, de ragaszkodunk ahhoz a politikai nyilatkozathoz, amely garantálja a kifizetéseket” - tettem 
hozzá.

Újabb akadály hárult el a kkv-k európai piacra jutása elől

Az EP végre elfogadta az egységes európai szabadalom törvényi szabályozását, ezzel 
újabb akadály hárult el a foglalkoztatás gerincét adó kkv-k európai megmérettetése elől.

Az EP kisvállalkozói munkacsoportjának társelnökeként 
fontosnak tartom a lépést, hiszen éppen a kicsiknek 
okoztak eddig fejfájást a sokféleképpen szabályozott 
európai szabadalmak. Jelentős költséggel járt az új 
fejlesztések teljes körű levédetése vagy a szabadalmak 
megvásárlása. Most, hogy 80%-kal lesz olcsóbb a 
teljes 500 milliós piacra levédetni a K+F eredményeket, 
nemcsak az európai kkv-k versenyhátránya szűnik meg 
az amerikai vagy ázsiai versenytársakkal szemben, 
de a hazai kkv-k is jól járnak. Komolyan úgy vélem 
ugyanis, hogy nem az ötletek hiánya, hanem a nyelv 
okozta korlátok miatt születik ma is tízszer több 
szabadalom Ausztriában, mint Magyarországon, de 
2014. január 1-jétől nemcsak a hatalmas német 
nyelvterületre, hanem egész Európára egyszerűbb és 
olcsóbb lesz levédetni az új fejlesztéseket.

A bányászok hiába várnak a szénfillérre

Az idei Borbála nap sem hozott jó híreket a hazai bányászoknak, mert miközben a 
fogyasztók továbbra is fizetik a szénfillért, több milliárd forintnyi támogatás kifizetése 
késlekedik évek óta. Ezért írásbeli kérdéssel fordultam a Bizottsághoz az ügyben.

A kormány a bánya-bevétel számítási módszertan átalakítása miatt vitában áll Brüsszellel, így a szénipari 
szerkezet-átalakítással kapcsolatos támogatások nem jutnak el az érintettekhez, többek között emiatt is 
késnek a bezárandó bányákban dolgozók átképzési programjai. Márpedig a pénz a bányászokat és nem 
a kormányt illeti, ezért gyors megoldásra van szükség.

„Lát-e arra lehetőséget a Bizottság, hogy gyorsított eljárásban jóváhagyja szerkezet-átalakításra szánt 
összegek felhasználását, amennyiben a környezetvédelmi követelmények, a számítási módszertan és a 
költségelemek tisztázása tekintetében a magyar hatóságok is előrelépést mutatnak fel?” – kérdezem a 
Bizottságtól.



Az Európai Tanács rendelete 2018-ig teszi 
lehetővé az ún. „szénfillér” beszedését, 
amelyet kizárólag a bányák veszteségének 
csökkentésére, illetve a fokozatos 
leépítéssel és bezárással kapcsolatos 
költségek rendezésére lehet felhasználni. 
Az EP szénipari kerekasztalában évekig a 
gazdaságosan fenntartható szénkitermelés 
meghosszabbításáért küzdő képviselőként 
jól látom, hogy a fogyasztók által megfizetett 
0,23 Ft/kWh nagyságú díjelem a teljes 
időszakban akár több tíz milliárd forintot 
is elérhet. Ez a pénz jelenleg a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumnál parkol, ezért 
sürgős megoldást kell találni, hiszen az a 
magyar bányászokat illeti meg.

Tehát a vita mielőbbi rendezésére, a helyzet megnyugtató megoldására kéri a Bizottságot. Arra is kíváncsi 
vagyok, hogy megismerhetőek-e azok az okok, amelyek a folyamat elhúzódásához vezettek, illetve, 
hogy a magyar kormány mindent megtett-e a szénipari szerkezetátalakítási támogatás jóváhagyásával 
kapcsolatban?

Míg Magyarországon adminisztratív okok, addig 
Spanyolországban a gazdasági helyzet miatt késik 
a bezárt vagy bezárásra váró bányákban dolgo-
zóknak járó szénfillér kifizetése. Márpedig mindkét 
államnak mielőbb meg kell oldani a bányászok 
jogos jussának kifizetését. Az észak-spanyol 
Asturias és Leon régiók bányászaihoz látogattam 
el pénteken az S&D spanyol delegációja és a 
helyi szakszervezetek meghívására.

Mielőtt ellátogattam a bányabezárások ellen tilta-
kozók által szervezett rendezvényre, tárgyalásokat 
folytattam  Joaquín Almunia gazdasági ügyekért 
felelős biztossal a bányabezárásokról, illetve a 
szénfillér kifizetését hazánkban is akadályozó 
tényezőkről, mert a 2018-ig bezárásra ítélt bányák 
leszerelésére, az ott dolgozók átképzésére és 
szociális helyzetének javítására szánt - itthon több 
tízmilliárd forintos - tételek sorsát mielőbb meg-
nyugtatóan rendezni kell.

Nyitott ajtó és határozott döntés a monetáris unió lényege

„Európa ajtaja maradjon nyitva, és azon Magyarország lépjen is be” - így összegezhetjük a 
Gazdasági és Monetáris Unióról szóló vita magyar vonatkozását. 

Ma Európa egyik legnagyobb kihívása a megosztottság enyhítése. A 27 tagország eltérő rendszereinek 
összehangolására a Gazdasági és Monetáris Unió hivatott. Bár jelentős kockázat rejlik felépítésében, az 
egység megteremtése kritikus Európa jövője szempontjából.

„Szilárdabb alapokra, megbízható támfalakra és kiváló tetőre van szükségünk ahhoz, hogy házunk 
stabilan megmaradjon egy viharban vagy egy földrengés következtében is - a gazdaságunk esetében is 
ez lebegjen szemünk előtt” - fogalmaztam írásbeli hozzászólásomban.

A Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) akkor tudja megvédeni gazdaságunkat válság esetén, illetve 
tudja Európát az élen tartani a globális versenyben, amennyiben azonos alapelvek mentén épül és 
minden tagország számára nyitva áll. Gazdaságaink eltérőek, az egységes és erős keretrendszer 
elengedhetetlen.



Komoly lépésekre van szükségünk, hogy véghezvigyük hosszú távú elképzeléseinket, hogy 
megvalósítsuk a GMU egyes szakaszait. „Az ajtó maradjon nyitva, a tagországok egyértelműen jelezzék 
részvételi szándékukat és mi, politikai döntéshozók cselekedjünk gyorsan és biztosan” - summáztam az 
együttműködés legfontosabb lépéseit. „Azonban ne felejtsük el, hogy a gazdaságban a legkisebb egység 
az állampolgár, az 500 millió európai érdekét, a szociális szempontokat is tartsuk szem előtt” - tettem 
hozzá.

Itthon történt

Kreatív nap a képviselői irodában

Fehérváron is járt a Mikulás



Vetélkedő az Öreghegyi Közösségi Házban Székesfehérváron

Fogyasztóvédelem Karácsonykor is!

Alig egy hét van Karácsonyig, de sokan az utolsó pillanatra hagyják az ajándékok 
beszerzését. Érdemes ilyenkor is odafigyelni, hogy végül nehogy többe kerüljön az 
ajándék, mint vártuk! 

• Óvakodjunk a hamisítványoktól! A 
hamisítványok jelentős része jól felismerhető 
arról, ha az áruk gyanúsan olcsóbb a 
megszokottnál, ha csomagolásukon helyesírási, 
betűzési hibák vannak, ha nem szerepel rajtuk 
gyártási, származási információ, ha a terméken, 
vagy akár a csomagolás anyagában vagy 
színében a megszokottól eltérés észlelhető. 
Arra is figyeljünk oda, ha a terméket nem a 
szokásos értékesítési helyén kínálják, vagy a 
kiszerelése eltér a megszokottól.

• Már a vásárláskor tájékozódjunk arról, hogy hiba 
esetén vagy egyéb okból, milyen feltételekkel 
tudjuk visszacserélni a terméket.

• Vegyük figyelembe, hogy a leértékelt árukra 
ugyanazok a garanciális és visszaváltási 
szabályok vonatkoznak, mint a teljes árúakra.

• Mindig őrizzük meg a számlát, blokkot, jótállást.

• Sokan vásárolnak internetes áruházakban. Az 
internetes vásárlás során a megvenni kívánt 
termék ugyan nem ellenőrizhető előzetesen, de 
tájékozódhatunk például a szállító minősítéséről. 
Mindenképpen nézzük meg, hogy ki üzemelteti 
az oldalt, különben nem tudjuk érvényesíteni 
a jogainkat. Vegyük figyelembe, hogy az 
internetes vásárlás esetén a kézhezvételtől 
számított 8 nap áll rendelkezésre a termék 
indoklás nélküli visszaküldésére.

• Óvakodjunk a túlzott hitelfelvételtől. A 
Karácsony ne az eladósodás ünnepe legyen, 
annyit vásároljunk, amit a pénztárcánk elbír. Ha 
mégis hitelre szorulunk, olvassuk el a szerződés 
minden részletét, és végezzünk kalkulációt 
arról, havonta mekkora költséget jelent ez a 
családnak.
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