Klímafronton egységben a Fidesz, a Jobbik és az MSZP

A Policy Solutions elemzése a magyar EP-képviselők decemberi munkájáról

A fideszes Áder János ritka sikert mondhat magáénak azzal, hogy a szén-dioxid kvóták 2012
utáni értékesítésének ügyében a szocialista Tabajdi Csaba és a jobbikos Balczó Zoltán mellett
további öt régióbeli ország képviselői is aláírták nyilatkozatát. December legjelentősebb
szakmai eredményét Surján László érte el azzal, hogy az Európai Parlament elfogadta az EU
2010-es költségvetését, és ehhez kapcsolódóan a fideszes képviselő jelentését. Az Európai
Parlament első olvasatban elfogadta Göncz Kinga szocialista képviselőnek a kríziskezelés
egyik eszközének szánt mikrofinanszírozási hitelről szóló jelentését. Míg a parlamenti ciklus
elején hónapról-hónapra a jobbikos képviselők – kiváltképp Morvai Krisztina - voltak
felszólalásokban a legaktívabb magyarok, addig decemberben már csak Balczó Zoltán „maradt
talpon”. Morvai Krisztinának és Szegedi Csanádnak az év utolsó hónapjában nem volt
semmilyen dokumentálható munkájuk vagy felszólalásuk az EP-ben. Bokros Lajos már jól
láthatóan a tavaszra készül, az MDF miniszterelnök-jelöltjévé választott uniós képviselő a
hazai politikában jóval többször szerepelt, mint az uniósban.

A magyar EP-képviselők politikai munkája
Decemberben a legtöbb magyar hozzászólást kiváltó plenáris vita a kelet-közép-európai
országok gazdaságának élénkítéséről szóló volt. A diskurzusban a szocialisták részéről
Herczog Edit és Tabajdi Csaba vett részt. Míg Herczog főleg a kis- és középvállalkozások
kiemelt támogatása mellett kardoskodott, addig Tabajdi arra hívta fel a figyelmet, hogy „a
nyugati [multinacionális] anyavállalatok a mai napig elvonják a térségben működő
leányvállalataiknál képződő profitot”. Tabajdi szerint a nyugati tagállamokbeli cégek egy része
megsérti a belső piac szabályait, az államokban egyre erősebb a protekcionizmus, mely végső
soron az EU10-ekben növekvő munkanélküliséghez vezet.
A szakbizottságában is aktív fideszes Győri Enikő a tagállamok közötti differenciálás
szükségességére hívta fel a figyelmet a válságkezelés során. Gyürk András ugyanezen vitában
azt kifogásolta, hogy az EU energiahálózatának fejlesztéséről szóló tervek elhanyagolják a
kelet-közép-európai régiót és a régi tagállamoknak kedveznek. A régió gazdaságáról szóló
vitában Bokros Lajos, az MDF képviselője is megszólalt, ráadásul spanyolul, hogy a
gazdaságért és pénzügyekért felelős uniós biztosnak, a spanyol Joaquín Almuniának
anyanyelvén tegyen fel kérdéseket az euróövezettel kapcsolatban. A Jobbikból az egyetlen
aktív képviselő, Balczó Zoltán szólt hozzá a vitához, aki rámutatott: a válság miatt aktívabb
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állami szerepvállalásra van szükség a gazdaságban, és nagyobb támogatásokat kell jutatni a kisés középvállalkozások részére.
Az elmúlt hónapban Deutsch Tamás, Győri Enikő és Gyürk András haza is üzent. Deutsch
kijelentette, hogy a Fidesz hatalomrakerülése esetén mindent meg fog tenni annak
érdekében, hogy a külföldiek magyarországi földvásárlását korlátozza. Győri egy interjújában
úgy nyilatkozott, “Magyarország bekerült a komolytalan országok klubjába és még mindig ott
van”. A Fidesz kampányfőnöke, Gyürk pártelnökének az energiafüggetlenség elérésére
vonatkozó célkitűzését támogatta meg egy a Népszabadságban közölt cikkében.
Szintén inkább a hazai politikai életnek szóló kijelentés volt Szájer József részéről, amikor az
Európai Néppárt bonni kongresszusán olyan jónak ítélte az együttműködést az anyaországi és
a határon túli magyar képviselők között, “mintha Trianon meg sem történt volna”. A szlovák
nyelvtörvény elleni egységes fellépés valóban jó példának tekinthető, Gál Kinga decemberi
tevékenységei azonban jelzik, hogy még más fronton is szükség lesz a közös fellépésre. A
kárpátaljai magyar tankönyvek támogatásának megvonása kapcsán Gál – akit az EP kisebbségi
munkacsoportjának elnökévé választottak – azt kérte az Európai Bizottságtól, hogy tegye az
EU-Ukrajna társulási megállapodás részévé a már létező nemzeti kisebbségi intézmények
védelmét. Egy másik megszólalásában üdvözölte a vajdasági magyarok utazását megkönnyítő,
Szerbiával szembeni vízumkötelezettség feloldását.
A 2004. december 5-i, kettős állampolgárságról szóló népszavazás ötödik évfordulóján
Schmitt Pál “lelki Trianonról” beszélt. Schmitt egy másik hírrel is elérte a magyar média
ingerküszöbét: Orbán Viktor nyílt levelet írt neki, amelyben a Magyar Olimpiai Bizottság
elnökét egy “leendő sportbarát kormány” előtt álló feladatok áttekintésére kérte.
Szokásához híven európai dimenziójú politikai ügyekben nyilvánított véleményt Schöpflin
György. Az “EU értékpróbájának” értékelte a Grúziához való uniós viszonyt, hozzátéve, hogy
amennyiben Európa nem veszi komolyan Grúzia közeledési ambícióit, azt ellenfelei
gyengeségként fogják értékelni. Schöpflin a Lisszaboni Szerződés életbe lépésének
utórezgéseként “technikai megoldások tömegének” nevezte az új dokumentumot, elismerve,
hogy az EU működésképességének fenntartása miatt azért szükség volt rá.
A szocialista képviselők a szokásos formájukat mutatták és a szokásos témáikat hozták fel
felszólalásaik során. Tabajdi Csaba három sikerterületet emelt ki a svéd elnökség
értékelésében: a Lisszaboni Szerződés életbe lépését, az EU egységes álláspontját a
Koppenhágai Klímacsúcson és a szerb csatlakozási tárgyalások megkezdését, illetve felszólalt
az agrártámogatások 2013 utáni csökkentése ellen. Gurmai Zita – nem túl meglepő módon –
azt üdvözölte, hogy nő lett az EU első külügyi főmegbízottja, és hogy több női biztos is lesz
az új Barroso bizottságban. Göncz Kinga ismét külpolitikában volt aktív: a fehéroroszok
számára vízumkönnyítést, a grúzokkal pedig szorosabb külpolitikai kapcsolatokat
szorgalmazott. A magyar képviselők közül a szocialista Göncz Kinga, Herczog Edit és Tabajdi
Csaba, valamint a fideszes Áder János és Kósa Ádám az Európai Bizottság Duna2

stratégiájának helyzetéről kapcsolatban tett fel kérdést. A stratégiáért Magyarországon pont
Herczog és Tabajdi volt kollégája, az ex-EP-képviselő Hegyi Gyula felel.
Míg a parlamenti ciklus elején hónapról-hónapra a jobbikos képviselők – kiváltképp Morvai
Krisztina - voltak felszólalásokban a legaktívabb magyarok, addig decemberben már csak
Balczó Zoltán „maradt talpon”. Balczó – más EP-képviselőkkel együtt - aláírta a török
csatlakozási tárgyalások berekesztését szorgalmazó indítványt, és privilegizált
együttműködést ajánlott az eurázsiai országnak tagság helyett. A képviselő immár
sokadszorra ítélte el a Lisszaboni Szerződés életbelépését, mely szerinte a nemzetállamok
elsorvadásához és egy egyközpontú európai birodalom kialakulásához vezet. A Jobbik
alelnöke ugyancsak felszólalt az önálló Palesztin Állam érdekében és számos alkalommal a
szakbizottságában, a Kutatási, Ipari és Energia Bizottságban.
Balczó jobbikos képviselőtársainak, Morvai Krisztinának és Szegedi Csanádnak az év utolsó
hónapjában nem volt semmilyen dokumentálható munkájuk vagy felszólalásuk Brüsszelben.
Nemcsak csendes hónapot, de csendes évet is zárt a fideszes Hankiss Ágnes, aki
mandátumának 2009. nyári megkezdése óta egyszer sem szólalt fel az Európai Parlamentben.
Bokros Lajos, az MDF képviselője a hazai politikában ismét többször szerepelt, mint az
uniósban. Az EP plenáris ülésén legfontosabb felszólalása az EU 2010-es költségvetésével
kapcsolatban volt, amikor is nehezményezte a költségvetésbe előre bebetonozott tételeket,
az eurokraták növekvő fizetését, a globalizáció hatásait kivédő pénzügyi eszközöket és a
strukturális reformok elmaradását. Eközben Budapesten Bokrost az MDF Országos
Választmánya hivatalosan is a párt miniszterelnök-jelöltjének választotta. Jól látható volt, hogy
ezzel a lépéssel el is kezdődött a kispártok között a szavazókért folyatott harc, hiszen
először Bokros kérdőjelezte meg Vona Gábor gazdaságpolitikai elképzeléseit, és hívta ki
vitára a Jobbik jelöltjét, majd a Lehet Más a Politika támadta meg Bokrost, mivel az MDF-es
EP-képviselő megvédte a monoki szociális kártya modelljét.

A magyar EP-képviselők szakmai munkája
December legjelentősebb szakmai eredményét Surján László érte el azzal, hogy az Európai
Parlament elfogadta az EU 2010-es költségvetését, és ehhez kapcsolódóan a fideszes
képviselő jelentését. Surján munkáját több párttársa is méltatta: Schöpflin György
“kifejezetten jó költségvetésnek” nevezte a 2010-est, Őry Csaba pedig üdvözölte, hogy a
válságkezelőnek is nevezett költségvetésben jelentős szerepet kaptak a foglalkoztatási és
szociális szempontok.
Az év utolsó hónapjának másik kiemelkedő magyar relevanciájú szakpolitikai eseményeként
az Európai Parlament első olvasatban elfogadta Göncz Kinga szocialista képviselőnek a
kríziskezelés egyik eszközének szánt mikrofinanszírozási hitelről szóló jelentését. A négy év
alatt 100 millió eurót felölelő, mikrovállalkozások beindítását vagy fejlesztését támogató
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program Göncz szerint „pont azokat fogja segíteni, akik a legnehezebb helyzetben vannak,
munkanélkülivé válnak és a pénzügyi krízis miatt nem jutnak egyébként banki hitelhez,
segítséghez”. Üröm volt ugyanakkor az örömben, hogy a program teljes tervezett
költségvetésének csak negyedére talált egyelőre forrást az EP. Göncz rapportőri
tevékenysége mellett megszerezte az Európai Parlament Fogyatékossággal élők jogaival
foglalkozó frakcióközi munkacsoportjának alelnöki posztját is.
A Fogyatékossági munkacsoportjában még Göncz Kingáénál is jutott magasabb pozíció
magyar képviselőnek: elnöknek a fideszes Kósa Ádámot választották meg. Kósa egy másik
politikai fejleményt is sikerként könyvelhet el: a 2011-es magyarországi népszámlálás során
mégis gyűjtenek majd fogyatékosügyi adatokat – ahogy azt a fideszes képviselő novemberben
kérte. Ezen felül Kósa Ádám a jelnyelvek elismertetéséért és az EU-s dokumentumok
gyengénlátó verzióiért emelte fel a hangját.
Göncz képviselőtársa, Herczog Edit az európai műholdas navigációs programról készít
véleményt a Költségvetési Bizottság részéről, illetve az EU végrehajtó ügynökségeinek
európai számvevőszéki auditjáról írt jelentést a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak. Gurmai
Zitát eközben az Európai Szocialisták Pártja Nőszervezete ismét elnökének választotta.
Brüsszelben nem ritkák a pártokon átívelő együttműködések, Áder János mégis ritka sikert
mondhat magáénak azzal, hogy a szén-dioxid kvóták 2012 utáni értékesítésének ügyében a
szocialista Tabajdi Csaba és a Jobbikos Balczó Zoltán is aláírta nyilatkozatát. Áder
kezdeményezése régiós összefogást is elért: hat kelet-közép-európai ország képviselői álltak
mögé.
Győri Enikő folytatta az offshore cégek ellen indított harcát: decemberben a tagállami
közbeszerzésekből való kizárásuk lehetőségeiről kérdezte az Európai Bizottságot. A kohéziós
alapok jövőjével kapcsolatban három képviselő is aktívitást mutatott. Deutsch Tamás
integrálná a vidékfejlesztést a kohéziós politikába. Surján László a kohéziós pénzekből már
kifizetett előlegek sorsa felől érdeklődött, míg Járóka Lívia felszólalásában a végrehajtási
szabályok egyszerűsítése mellett állt ki.
Járóka Lívia saját szűkebb szakterületén, a roma integráció ügyében konferenciát szervezett.
A rendezvényen az egyházak roma integrációban betöltendő szerepéről folyt a vita, amelyen
Járóka kiemelte, hogy “az egyház azokhoz is tud szólni, akik ellenérzésekkel viseltetnek a
cigányság irányába”. A Fidesz agrárpolitikusa, Glattfelder Béla decemberben is ostorozta az
elmúlt évek liberális intézkedéseit, illetve kiemelte, hogy amikor az EU az agrárszférában
egyszerűsítést hirdet meg, az általában a szabályok további bonyolódását eredményezi.

Bíró Nagy András – Boros Tamás
A szerzők a Policy Solutions politikai elemzői
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