
illuzorikus volt az az elképzelés, 
hogy az EU következő hétéves költ-
ségvetéséről szóló tárgyalások ide-
jekorán lezárulnak. Akinek van némi 
uniós tapasztalata, az tudja, hogy 
késhegyre menő vita folyik a büdzsé 
mind bevételi, mind kiadási oldalá-
ról. A pénzügyminiszterek mintha a 
fogorvosi székben ülnének, amikor 
költségvetés háromnegyedét kitevő 
nemzeti össztermék alapú befizeté-
sek kerülnek sorra. Ugyanígy, min-
den tagállam abban érdekelt, hogy 
a könnyen “elhozható” kohéziós és 
területalapú források megszerzésére 
fordítson kellő energiát, míg a több 
munkát igénylő és bizonytalan meg-
térülésű, pl. innovációs és kutatási, 
netán kkv-fejlesztési források sok-
szor a tárgyalások mostohagyerekei.

Nagyon bízom a most indult ír 
elnökségben, hogy egyrészt az 
év első felére pontot tud tenni a 
folyamat végére, hogy az érdemi 

előkészítő munka elindulhasson a 
2020-ig tartó büdzsé tervezésére 
és végrehajtására. Másrészt abban 
is bízom, hogy az innováció kultú-
ráját idejekorán elsajátító írek nem 
hagyják, hogy az Európa globális 
versenyképességét megalapozó 
költségvetési sorokat megkurtítsák.

Idén fordul ugyanis először elő, 
hogy a következő hétéves költség-
vetés szűkebb lesz az azt meg-
előzőnél. A megszorításpárti kon-
zervatívok nyomására Herman Van 
Rompuy, a Tanács elnöke mintegy 
80 milliárd euróval kívánja csökken-
teni a Bizottság által megajánlott 
költségvetési főösszeget. Tudni kell, 
hogy a válság hatására a tagálla-
moknak a GDP mindössze 1%-át 
kitevő befizetései így is évről évre 
zsugorodnak. 

Folytatás a következő oldalon

2013. január 21.  Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről.

Kedves Olvasó,



Elfogadták a módosításokat az Európai Beruházási Bank jelentéséhez

Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága 14 igen szavazattal tartózkodás 
nélkül egyhangúlag fogadta el az Európai Beruházási Bank (EIB) 2011-es tevékenységi 
jelentéséhez benyújtott módosításaimat. A javaslatok beemelése a jelentésbe elsősorban a 
Magyarországhoz hasonló, kisebb gazdasággal bíró tagállamoknak kedvez.

A Bank tevékenységeit illetően azt tartottam 
a legfontosabbnak hangsúlyozni, hogy 
az intézmény komoly jelentőséggel bír, 
kiemelkedően fontos szerepet játszik a 
válságból való kilábalásban. Mindent meg 
kell tennünk annak érdekében, hogy új 
beruházások valósuljanak meg, különösen az 
infrastruktúra területén, mert ezek serkentik a 
növekedést, a munkahelyek teremtését, és 
lehetővé teszik, hogy meg tudjunk küzdeni az 
éghajlatváltozás kihívásaival. 

Azt javasoltam, hogy a Banknak az Európai 
Bankkoordinációs Együttműködési (ún. bécsi) 
Kezdeményezésben való aktív részvétele a 
következő években is az egyik fő prioritás 
legyen.

  A regionális programok megvalósításában, különösen a Balti-tenger térségének és a Duna-régiónak 
a fejlesztésében való részvétel további figyelmet érdemel, ezeket a törekvéseket a legjobb gyakorlatnak 
lehet tekinteni az EU más térségekben megvalósuló regionális fejlesztési programjainak kiszélesítésében.

 A Bank tevékenységére vonatkozóan a költséghatékonyság elvére hívtam fel a képviselők figyelmét, 
és javasoltam a források hatékonyabb elosztását, amelyet az Európai Parlament szintén támogatott. Az 
EIB-nek fokoznia kell az áruk és szolgáltatások kivitelét, illetve előmozdítania a harmadik országokból 
származó létfontosságú behozatalt. A beadott módosításaimban kiemeltem, hogy az EIB működjön 
együtt hatékonyabban a globális és regionális fejlesztési bankokkal, valamint a tagállamok fejlesztés-
finanszírozási ügynökségeivel a működési költségek csökkentése, valamint a szűkös pénzügyi források 
hatékonyabb kihasználása érdekében.

Az EP-ben történt

Az európai baloldal által hangoztatott fenntartható 
növekedés és a befogadó, szolidáris, a minden pol-
gára számára jólétet biztosító társadalom kizárólag 
a munkahelyteremtő beruházások sokasága révén 
valósulhat meg. Az Ipari bizottság nemrégiben 
lezajlott vitájában kiderült, ha csak egymillió euróval 
csökkentjük is kutatási büdzsénket, vállalkozások 
és projektek ezrei kerülnek veszélybe. És ezek a 
vállalkozások azok, amelyek az új, versenyképes 
ötleteket, a távolkeleti helyett a hazai gyártást, és a 
fiatalok számára vonzó új munkahelyeket jelentik. 

Nélkülük nem tudjuk megoldani a kritikus mérete-
ket öltött fiatalkori munkanélküliséget így egy teljes 
generációt kárhoztatunk semmittevésre, arra, hogy 
ne tudja idejében elsajátítani a munka kultúráját.

A nemrég megindult pénzügyi, gazdasági és poli-
tikai integráció elengedhetetlen. De költségvetési 
források is kellenek a munka befejezéséhez. Bízom 
a február elején újra összeülő Tanácsban, hogy Eu-
rópát visszavezeti a helyes útra, amely a válságból 
kivezethet bennünket.



Írországon Európa szeme

Januárban kezdődött az ír elnökségi félév programja, így az EP is megvitatta az Enda 
Kenny konzervatív miniszterelnök vezette kormány által tervezett lépéseket.

Hannes Swoboda elsősorban az európai bankuniót 
létrehozó folyamat felgyorsítását, illetve a fiatalkori 
munkanélküliség felszámolását várja az elnökségtől. 
Ahogy az S&D frakció elnöke fogalmazott: Írország már 
számtalanszor bizonyította válságkezelő képességét, 
ezt a modellt szeretnénk látni az európai problémák 
megoldása során is.

Swoboda figyelmeztetett: a közszféra, a tagállamok 
befektetései nélkül nem lesz tartós növekedés 
Európában. A frakcióvezető szerint örvendetes, hogy ezt 
egyre több konzervatív politikus - többek között a spanyol 
miniszterelnök - is felismeri, de ezt a modellt európai 
szinten kell érvényre juttatni. 

Ifjúsági garancia a munkanélküliség ellen

Hat és fél millió 25 évnél fiatalabb európainak nincs munkája, vagy nem vesz részt az 
oktatásban, ez nemcsak az európai GDP egy százalékát emészti fel, de komoly generációs 
krízishez is vezethet. Az S&D az ifjúsági garancia bevezetésében látja a megoldást.

Friss adatok szerint a 15-25 éves munkanélküliek aránya 2012 novemberében 23,7 százalékos volt 
az EU-ban. Görögországban és Spanyolországban az arány 50 százalék feletti, míg Magyarországon 
a fiatalok 29,3 százaléka nem talált munkát. A Pervenche Beres S&D-s jelentéstevő,a foglalkoztatási 
szakbizottság elnöke által benyújtott ifjúsági garanciaprogram ezt a helyzetet úgy oldaná meg, hogy a 
munkanélküliség által különösen sújtott 25 év alatti európai polgárok és 30 év alatti frissen végzett társaik 
tanulmányaik befejezte vagy munkanélkülivé válásuk után négy hónapon belül színvonalas állásajánlathoz, 
továbbtanulási lehetőséghez vagy gyakornoki programban való részvételhez jussanak.

Az állásfoglalást 546 igen, 96 nem szavazattal, 28 tartózkodás mellett fogadták el. A képviselők 
felszólítják a 2013 februárjában összeülő uniós oktatásügyi minisztereket, hogy minden tagállamban 
javasolják az ifjúsági garanciaprogramok bevezetését. A programok finanszírozásában a tagállamoknak, 
illetve az Uniónak - különösen az Európai Szociális Alapon keresztül - is részt kell vállalnia.
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Itthon történt

A wannsee-i konferenciára emlékeztünk székesfehérváron

„Ember vigyázz, figyeld meg jól világod: ez volt a múlt, emez a vad jelen, - hordozd szívedben. Éld e 
rossz világot, és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen.” – Radnóti Miklós szavaival 
zártuk vasárnapi megemlékezésünket a wannsee-i konferenciáról. A konferenciát hetvenegy éve 
tartották Wannsee-ben, Berlin egyik délnyugati városrészében a „zsidókérdés végső megoldásának” 
megtervezéséről. Talán kevesen tudják, de ez a konferencia minden európai életét megváltoztatta, hiszen 
ezen az értekezleten osztották élőkre és holtakra a náci Németország által megszállt Európa lakóit. Az 
Európai Unió, az Európai Alapjogi Charta, és az egymást követő Európai Szerződések betűje és szelleme 
tiltakozik mindennemű faji megkülönböztetés ellen!


