
A nemzetközi pénzügyi válságot elsôsorban a globális pénzintézetek

rosszul szabályozott hitelezôi és kereskedelmi gyakorlata okozta. A  rendszer

rendbetételéhez átláthatóvá kell tenni a pénzügyi piacokat. Ehhez azonban

meg kell küzdeni azokkal az érdekcsoportokkal, amelyek a jelenlegi mûködés

haszonélvezôi. A pénzügyi piacok újraszabályozására tett korábbi kísérletek

nem hoztak eredményt, az utóbbi idôszak nemzetközi kezdeményezései

pedig – köztük az Európai Unió új pénzügyi keretszabályozása – csak az elsô

lépést jelentik a helyes irányba.

Az adóparadicsomok nyújtotta elônyökkel nem csupán néhány gazdag

magánszemély él. Ezeket az adóelkerülési lehetôségeket a legtöbb nemzet-

közi nagyvállalat és egyéni befektetô rendszeresen kihasználja. A nem-

zetgazdaságoknak így okozott veszteségek akkorák, hogy abból könnyedén

lehetne finanszírozni az állítólag fenntarthatatlan jóléti rendszereket, köztük

a nyugdíj- és egészségbiztosítást is. A magyar elnökségtôl azt várjuk, hogy

kezdeményezze a káros adózási struktúrák és az adóparadicsomok elleni

határozott fellépést, és álljon ki az egyre nagyobb adóverseny ellen. 

Ennek érdekében az automatikus információcserét általánossá kell

tenni, hogy az a jövedelmek minden fajtáját lefedje. Az igazságosabb tár-

sasági adózás érdekében a közös konszolidált adóalapra (CCCTB) vonatkozó

uniós minimum-adókulcsot kell bevezetni. Az adóverseny egyéb káros for-

máit jogszerûtlen állami támogatásnak kell tekinteni, és meg kell szüntetni.

Azt is várjuk az elnökségtôl, hogy támogassa az Európai Parlament zöld

képviselôinek pénzügyi tranzakciós adóról szóló beterjesztett javaslatait. 

1.  Gazdasági kormányzás, pénzügyi igazságosság és európai szolidaritás

A folyamatban lévô jogalkotási lépésekhez kapcsolódóan a szár-

mazékos piacok szigorú szabályozása mellett a fedezetlen rövideladások

(short pozíciók) és a fedezetlen szuverén határidôs hitelbiztosítási ügyletek

(CDS) betiltását akarjuk elérni. A tôke korlátlan globális mobilitása a tagál-

lamokat védtelenné teszi az összehangolt spekulációs támadásokkal szem-

ben. Mivel a kisebb államok valutatartalékai a „forró pénzeket” kezelô

befektetési alapok által okozott pénzügyi viharokban egy szempillantás alatt

elfogyhatnak, a globális pénzügyi rendszer perifériáján élô országok számára

a jelenlegi szabályozási formák nem jelentenek megoldást.

Ha a szükség úgy hozza, akkor a Görögországéhoz és Írországéhoz hasonló

helyzetbe kerülô államok számára biztosítható pénzügyi segítséget ki kell

terjeszteni és megfizethetô kamatokat kell használni. Sürgôsen ki kell dol-

gozni azt a nemzetközi szabályozást, ami fizetésképtelenség esetén lehetôvé

teszi a tagállamok számára a pénzügyi intézményrendszerbe való be-

avatkozást. Meg kell elôzni, hogy a fizetésképtelenség veszélyének kitett

országokban a kockázat teljes költségét az adófizetôkre hárítsák. A közki-

adások csökkentése nem vezethet a közszolgáltatások lebontásához, sem a

gazdasági fejlôdés megfojtásához.

A jelenlegi válság strukturális okait megszüntetni képes hosszú távú

megoldást csak az Európai Unió gazdasági kormányzásának átfogó reformja

és megerôsítése hozhatja el. Az államadósságok és az államháztartási

hiányok fenntartható és hatékony csökkentésén kívül foglalkozni kell a

makrogazdasági egyensúlytalanság tágabb problémájával is. Az ingatlanpiaci

buborékok és a háztartások veszélyes mértékû eladósodásának problémáját

csak olyan jogalkotási lépésekkel lehet kezelni, amelyek véget vetnek a

felelôtlen jelzáloghitelezési gyakorlatnak. A tagállamok államadósságának

refinanszírozásához, az európai gazdaság ökológiai szemléletû átalakításához

– azaz az európai „Zöld Fordulat”-hoz – pedig eurókötvények kibocsátására

van szükség. 

Az  Európai Zöldek és az LMP zöld gazdaságélénkítési koncepciójának

(„Zöld Fordulat”) középpontjában a zöld munkahelyek létesítése áll.

Szerintünk ezt leghatékonyabban a zöld szektort célzó pénzügyi ösztön-

zôkkel lehet elômozdítani. Ide tartozik az épületek energiahatékonysá-

gának javítása, a közösségi közlekedés fejlesztése és a fenntartható

technológiák kifejlesztése, meghonosítása. A zöld munkahelyteremtési

stratégiának nagyon fontos része a munkavállalók képzettségi szintjének

növelése.

A munkaerô-intenzív zöld ágazatok fejlesztése három problémát old

meg egyszerre: csökkenti az erôforrások pazarló felhasználását, a munka-

nélküliséget és a területi egyenlôtlenségeket. Az energiahatékonysági

felújítások, a megújuló energiatermelés, a hulladékkezelés, a fenntartható

mezôgazdaság, a vízgazdálkodás és a helyi piacok fejlesztése azok az ágaza-

tok, amelyektôl a legtöbb új zöld munkahelyet várjuk.

Az adóterhek átrendezésével a költségvetési egyensúly megbontása nélkül

is jelentôs számú zöld munkahely teremthetô. Ennek útja elsôsorban a

munkát terhelô elvonások csökkentése és a tôkejövedelmek, az energia- és

erôforrás-felhasználás, valamint a környezetterhelés adóztatásának növelése.

Ha változatlan teljes adószint mellett a tôke és a természeti erôforrások hasz-

nálata drágább, a foglalkoztatás viszont olcsóbb lesz, akkor az egy munka-

és tudás-intenzív, fenntartható gazdaság felé nyit utat. Ehhez mind az Európai

Uniónak, mind a tagországoknak javítaniuk kell az általános oktatás és a

szakképzés minôségét és hozzáférhetôségét, hogy polgáraik új, minôségi

munkahelyek betöltéséhez szükséges kompetenciákat szerezhessenek.        

2.  Zöld munkahelyteremtés

A zöld gazdasági fordulat a környezet, a klíma, az energiagazdálkodás,

a gazdaság és a társadalom válságára is választ ad.

A Cancúnban rendezett klímatárgyalások életben tartották a 2012 utáni

idôszakra szóló multilaterális folyamatot, amelynek keretében 2011 végén

Dél-Afrikában új klíma-megállapodást kell tetô alá hozni. Az üvegházhatású

gázok kibocsátásának minél nagyobb arányú csökkentése továbbra is kulcs-

fontosságú cél. Ahhoz, hogy legalább az Unión belül elérhetô legyen a 30%-

os kibocsátás-csökkentés, és létrejöjjenek az ehhez szükséges finanszírozási

mechanizmusok, már 2011 elején el kell kezdeni a jogalkotási folyamatot.

Fel kell mérni a terhek méltányos elosztását biztosító lehetséges közösségi

szintû pénzügyi megoldásokat, amelyeknek figyelembe kell venniük mind a

kibocsátás-csökkentés marginális költségét, mind pedig a csökkentés meg-

valósításához szükséges beruházásokra az egyes tagországokban ren-

delkezésre álló forrásokat.

A nemzetközi klímatárgyalások folytatását akarjuk, és felszólítjuk az

Európai Uniót, hogy teljesítse a fejlôdô országokban végrehajtandó azonnali

klímavédelmi intézkedések kiegészítô finanszírozására tett ígéreteit. Emellett

minden uniós tagországnak el kell számolnia azzal, hogy teljesítette-e saját

vállalásait, illetve megtette-e a saját kibocsátásának tényleges csökken-

téséhez szükséges lépéseket. Ahhoz, hogy a klímaterhelés ára minden

területen beépüljön a fogyasztói árakba, és a kibocsátás-csökkentési po-

tenciál kiaknázásához meglegyen a megfelelô pénzügyi ösztönzés, az Unió

emisszió-kereskedelmi rendszerében fô szabályként az aukciós eljárást kell

érvényesíteni, és az emisszió-kereskedelem rendszerét energiaadóval kell

kiegészíteni.  

3.  Klímavédelem: ambiciózus fellépést várunk az Uniótól a Cancún utáni folyamatban

Az ambiciózus klímacélok és a zöld gazdasági fordulat szükségessé

teszi az energiafogyasztás átgondolását. 2011-ben a teljes egészében

megújuló energiaforrásokra és az energiahatékonyságra alapuló gazdaság

létrehozását kell az Unió energiapolitikájának középpontjába állítani. Ez

egyszerre fogja csökkenteni a fogyasztók költségeit és mind az Unió, mind

Magyarország energiaimport-függôségét. Ehhez mindenképpen szükség van

egy olyan, uniós szinten bevezetendô energiaadóra, ami megfelelô

ösztönzést adna a leginkább energiahatékony megoldások alkalmazására.

A magyar elnökségnek a 2011. február 4-én esedékes energiaügyi csúcs-

találkozóval kezdôdôen aktív szerepet kell játszania a 2050-ig terjedô ener-

giaügyi stratégia elôkészítésében.

Az energiahatékonysági tervet felül kell vizsgálni, és erre alapozva  olyan

koherens és ambiciózus jogszabálytervezetet elôkészíteni, amely 2020-ig a

teljes energiafelhasználás legalább 20%-os csökkentését irányozza elô,

kötelezô jelleggel. Ehhez az egész Uniónak sokat kell befektetnie a páneuró-

pai energiahálózatba és infrastruktúrába, az energiatárolási technológiák ku-

tatásába, az épületek felújításába és rehabilitációjába, a közösségi

közlekedés javításába, a motormeghajtás nélküli és más energiahatékony

szállítási formákba, különösen a vasúti teherszállítás fejlesztésébe. Meg kell

szüntetni a fosszilis fûtôanyagok és a nukleáris energia használatának tá-

mogatását, miközben fel kell lépni az energiaköltségek okozta szegénység

ellen is. Egy mûködôképes Zöld Befektetési Rendszer létfontosságú ahhoz,

hogy a szükséges pénzeszközöket mobilizáljuk, és az energiahatékonyságba

csatornázzuk. Fel kell tárni a közösségi finanszírozási lehetôségeket is.

4.  Energiatakarékosság és a fogyasztók költségeinek csökkentése

A magyar elnökség egyedülálló lehetôséget kínál arra, hogy a 2013

utáni idôszak pénzügyi tervezése során a strukturális és kohéziós politikák

jövôjérôl lefolytatandó vitában a fenntarthatóságon alapuló megközelítés job-

ban érvényesülhessen, és út nyíljon egy zöldebb Közös Agrárpolitika (KAP)

irányába is. Meggyôzôdésünk, hogy az Unió úgynevezett saját forrásainak

rendszerét át kell alakítani, és új saját forrásokat kell bevezetni ahhoz, hogy

a nemzeti hozzájárulásokról folytatott párbeszéd túljuthasson a holtponton. 

Álláspontunk szerint a költségvetésnek mindenképpen kiemelten kell kezel-

nie az EU2020 célkitûzések környezetvédelmi vonatkozásait, különös tekin-

tettel az éghajlatváltozással és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos

célkitûzésekre, és biztosítania kell az célok teljesítéséhez szükséges pénzügyi

erôforrásokat. A következô idôszak pénzügyi tervérôl folytatott tárgyalásokon

a Közösségi Agrárpolitika átfogó reformjának is kiemelt figyelmet kell szen-

telni. Az új Közös Agrárpolitikának a fenntartható mezôgazdaságot kell

támogatnia, és kiemelten kell kezelnie a kisléptékû gazdaságokat.

5.  A költségvetés zöldítése

A fogyasztói jogok területén a magyar elnökség egyik legfontosabb prio-

ritása az új élelmiszerekrôl szóló egyeztetés megnyugtató lezárása kell, hogy

legyen. Ez az egyeztetés olyan kulcsfontosságú kérdéseket érint, mint például

a nano-élelmiszerek, vagy a klónozott állatok és utódaik húsából készített

élelmiszerek engedélyezése. A kérdésben legkésôbb márciusban megál-

lapodásra kell jutni – az idô tehát egyre fogy.

A magyar elnökségnek elôrelépést kell elérnie a fogyasztók jogairól szóló

irányelv továbbfejlesztése terén is. Arra kell összpontosítania, hogy elfogadják

a közös minimumkövetelményekre épülô megközelítést, ami a tagállamok

számára lehetôséget adna arra, hogy bizonyos esetekben, például a szer-

zôdéstôl való elállás, az értékesítési garanciák és a tisztességtelen szerzôdési

feltételek területén, a közös minimumnál szigorúbb fogyasztóvédelmi elôírá-

sokat alkalmazzanak.

6.  A fogyasztóvédelem erôsítése

EGY megújuló

EURÓPÁÉRT
Az Európai Zöldek és az LMP közös állásfoglalást készítettek arról, hogy az

Unió magyar elnökségének – összhangban az EU2020 stratégiával és a

magyar kormány prioritásaival – a következô hat hónapban milyen ered-

ményekre kellene törekednie ahhoz, hogy tevékenységét eredményesnek

mondhassuk. A 13 pontból álló dokumentum a globális pénzügyi válság

strukturális okainak felszámolását, az Unió gazdaságának globális verseny-

képességét, a foglalkoztatást, a klímavédelmet és a fenntarthatóságot egy-

szerre szolgáló zöld fordulatot, a társadalmi integrációt, a demokratikus

szabadságjogokat, köztük a sajtószabadságot, a nemek esélyegyenlôségét,

a környezeti biztonságot, a fogyasztóvédelmet, a Duna-stratégiát, illetve az

Unió bôvítési és szomszédsági politikáját állítja a középpontjába. Mind-

annyian egy erôs Európát akarunk – szerintünk ehhez igazságosnak, szolidá-

risnak és fenntarthatónak kell lennie. Ha a magyar elnökség az alábbi

szempontokat és feladatokat komolyan veszi, jó esélyünk van arra, hogy egy

nagy lépést tegyünk a helyes irányba. 

A magyar EU-elnökség feladatai zöld szemmel



2009 júniusában az Európai Tanács hivatalosan felkérte az Európai

Bizottságot, hogy készítse elô a Duna-régióra vonatkozó uniós stratégiát.

A stratégia, aminek elfogadását 2011 márciusára tervezik, túlmegy a folyó

ökológiai állapotának javítására vonatkozóan a vízügyi keretirányelvben

meghatározott célkitûzéseken.

A stratégia elôkészítése során nem sikerült maradéktalanul azonosítani a

régió uniós szintû problémáit, és hiányoztak a megfelelôen kidolgozott straté-

giai megoldások is. A gazdag és szegény tagállamok között fennálló szaka-

dék uniós szintû problémakezelést kíván. Az EU nem háríthatja a megoldás

megtalálását pusztán azokra a tagországokra, amelyeknek most a felzárkó-

zás feladatával kell szembenézniük. A stratégia csak akkor valósítható meg

fenntartható módon, ha sikerül biztosítani az átláthatóságot, a non-profit

szervezeteket és a civil társadalmat pedig bevonják a döntéshozatali folya-

matokba és a projektek kiválasztásába. 

A fenntartható vízgazdálkodásnak és a biológiai sokféleség megóvásá-

nak elsôbbséget kell élveznie minden más szemponttal szemben, így

ezeknek a szempontoknak a belföldi hajózás, az árvízvédelem vagy az ener-

giatermelés ügyénél is elôrébb kell sorolódniuk. További prioritás számunkra

az, hogy a lehetô legtöbb érdekelt fél (állampolgárok, civil szervezetek, vál-

lalkozások) véleményét és érdekeit figyelembe vegyék. Szélesíteni kell a civil

társadalom részvételére, bekapcsolódására szolgáló lehetôségeket. A dunai

hajózásban a forrástól a Duna-deltáig tiszteletben kell tartani a folyó és a

folyó menti területek ökológiai rendszereit. Támogatni kell a vasúthoz is kap-

csolódó intermodális csomópontokat és terminálokat, például a fenntartható

folyami hajózásra alkalmassá tett (RASSIN) hajókkal.

Az Unió biodiverzitás-megôrzési stratégiájának elôkészítése során biz-

tosítani kell, hogy más uniós szakpolitikákban is érvényesüljön a biológiai

sokféleség megóvásának szempontja.

11.  Fenntartható Duna-stratégia

A magyar kormány a legfontosabb elnökségi prioritások között említette

az Európai Romastratégia elfogadását. A romák Európa legnagyobb etnikai

kisebbsége. A romák szerte Európában gyakran szegénységben és kirekesz-

tettségben élnek.

A romák integrációja kulcskérdés, és az Európai Romastratégia egy fontos

lépés ebben a folyamatban. Olyan, valódi tartalommal rendelkezô dokumentum

megszületésében bízunk, amely érdemben tárgyalja a romák legfontosabb

problémáit, és alkalmas arra, hogy lényeges javulást hozzon a romák, illetve a

többi európai kisebbség és bevándorló helyzetében.

A valódi javulást megfelelô oktatás- és szociálpolitikai lépések alapozhatják

meg. Ezen belül szükség van mindenekelôtt

a) erôs és hatékony diszkriminációellenes politikára, ami a közvetett disz-

kriminációval szemben is fellép, és súlyosan szankcionál minden, a tagál-

lamok vagy magánszemélyek által alkalmazott diszkriminációt,

b) a kora gyermekkori intézményes neveléshez; bölcsôdéztetéshez, óvodáz-

tatáshoz való hozzáférés biztosítására,

c) minôségi alap- és középfokú oktatásra,

d) a kulturális sokféleség elfogadására,

e) a minôségi egészségügyi ellátáshoz és a lakhatáshoz való hozzáférés

megteremtésére,

f) a romák munkaerô-piaci részvételének biztosítására,

g) a nemek közötti egyenlôség megteremtésére (a diszkriminatív hagyo-

mányos gyakorlatok felszámolására),

h) és a helyi közösségek hatékony megerôsítésére.

8.  A romák társadalmi integrációja

A  nemek egyenlôsége az EU2020 stratégia egyik központi gondolata,

ahogy azt a spanyol-belga-magyar elnökségi trió is kezdettôl fogva hangsú-

lyozta. A fenntartható növekedés és a válságból való kilábalás eszközeiként

a magyar elnökség a legfontosabb prioritásai közé sorolta a munkahely-

teremtést és a társadalmi integráció elôsegítését. Ezeken a területeken

kiemelkedôen fontos az egyenlô bánásmód érvényesítése. Éppen ezért azt

várjuk az elnökségtôl, hogy a nemek közötti egyenlôség szempontját vegye

figyelembe a gazdasági, pénzügyi és szociális közpolitikákban. Gondoskodjon

róla, hogy a válságból való kilábaláshoz szükséges gazdaságszerkezeti ki-

igazításokat szolgáló programok elôzetes hatásvizsgálatakor a tervezett prog-

ramoknak a nemek egyenlôségére gyakorolt várható hatását is értékeljék.

Mivel a nôk felülreprezentáltak a bizonytalanabb, rövidebb idejû munka-

szerzôdés keretében foglalkoztatottak között, jobban ki vannak téve a gaz-

dasági visszaesések munkaerô-piaci következményeinek. A nemek közötti

egyenlôség megerôsítése a foglalkoztatáspolitikai és szociális területeken

kulcskérdés, ahogy a nôk teljes munkaerô-piaci részvétele elôtti akadályok

lebontása is.

A várandós és anyasági szabadságon lévô munkavállalókról szóló 92/85-

ös számú irányelv felülvizsgálatával az Európai Parlament – 2010. októberi

plenáris ülésén – világos üzenetet küldött a Tanácsnak, amelyben 20 hetes

teljes fizetésû anyasági szabadság és két hét teljes fizetésû apasági szabad-

ság mellett szállt síkra. Mivel a tagországok foglalkoztatási és szociális mi-

niszterei a 2010. január 6-7-i találkozójukon nem hagyták jóvá a Parlament

javaslatait, most a magyar elnökségé a feladat, hogy tetô alá hozzon egy

olyan megállapodást, ami egyrészt lehetôséget ad mind a nôknek, mind a

férfiaknak szakmai pályafutásuk és a gyermekvállalás összehangolására,

ugyanakkor a gazdaságra, illetve a szociális és nyugdíjrendszerre is pozitív

hatással van.

Azt is várjuk a magyar elnökségtôl, hogy vezetô szerepet töltsön be a

nemek közötti egyenlôségrôl szóló, éves, magas szintû, háromoldalú

párbeszédben, ami 2011. március 8-án, a nemzetközi nônap alapításának

századik évfordulóján kerül megrendezésre.

10.  Nemek közötti egyenlôség és a nôk jogainak védelme 

Az Európai Unió egy értékalapú politikai szervezet. Tagállamai több

dokumentumban is rögzítették az Unió közösségéhez való tartozás alapvetô

demokratikus normáit: a koppenhágai kritériumokban, az Európai Unió alap-

szerzôdéseiben és Európai Unió Alapjogi Kartájában, valamint ezt fejezték ki

azzal is, hogy közösen csatlakoztak az UNESCO-nak a kulturális önkife-

jezések sokszínûségének védelmérôl és elôsegítésérôl szóló egyezményéhez.

Ezen felül az alapszerzôdés értelmében közösen fognak csatlakozni. Az em-

beri jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl szóló Egyezményhez.

Miközben minden egyes, az Unióhoz csatlakozni kívánó országnak bizonyítani

kell, hogy betartja az ezekben foglaltakat, a normákat megsértô tagállam-

okkal szembeni bánásmód felemás.

Sajnos a magyar kormány legutóbbi lépéseivel veszélybe sodorta a jogál-

lamiság, a szólásszabadság és a sajtószabadság alapvetô értékeit, valamint

a hatalmi ágak közti egyensúlyt. Az új médiaszabályozás következtében a

közmédia, valamint az egész médiaszektor – benne a nyomtatott és inter-

netes sajtó felügyelete – teljesen pártirányítás alá kerülhet. A kizárólag a 

vezetô kormánypárt delegáltjaiból álló Médiatanács, olyan pontosan meg

nem határozott tartalmú fogalmakra hivatkozva, mint például a közerkölcs

vagy a közrend védelme, súlyos bírságokat szabhat ki a médiumokra. 

Noha hasonló problémák más tagországokban is elôfordultak, az Unió-

nak mindeddig nem sikerült hiteles és következetes gyakorlatot kialakítania

ezekre az esetekre. Azt várjuk az elnökségtôl, hogy tekintse át az uniós mé-

diajog és irányelvek tagállami érvényesítésének minimális követelményeit.

Állítson össze egy javaslatcsomagot a tagállamok problémás döntéséinek

egységes elvek szerint történô kezelésére. A javaslatcsomag térjen ki arra

is, hogy a tagországok médiacsatornái hogyan tudnának aktívabb pár-

beszédet folytatni a közvéleménnyel az európai ügyekrôl és az Unió szintjén

meghozott döntésekrôl. 

9.  A sajtószabadság mint a demokrácia alapja

Greens/EFA – LMP: A magyar EU-elnökség feladatai zöld szemmel, 2011. január

Kiadja a Zöldek / Európai Szabad Szövetség frakciója az Európai Parlamentben és a Lehet Más a Politika.
Felelôs szerkesztô: Vula Tsetsi (The Greens/EFA in the European Parliament, 60, rue Wiertz, 1047 Brussels, Belgium) 
Szerkesztôk: Fehér Dániel, Herman Zita, Pinczés Bálint; Gyártásvezetô: Temesvári Szilvia; Grafika: Kiss Maja
Fotók: Yury Kuzmin, Gene Chutka, Pintér Balázs. Nyomda: DEMAX (1151 Budapest, Székely Elek u. 11.)

13.  A szegénység elleni küzdelem

Szerintünk az Európai Uniónak érdeke, hogy a nyugat-balkáni uniós

bôvítés új lendületet kapjon. A pénzügyi válság érezhetôen lelassította az in-

tegrációs folyamatot. Meggyôzôdésünk, hogy Európának általában, és ezen

belül Magyarországnak különösképpen érdeke ennek a tendenciának a meg-

fordítása. A Nyugat-Balkán teljes integrációja végre lehetôvé tenné olyan

komplex regionális politikák kidolgozását, amelyek tiszteletben tartanák a

Kárpát-medence ökológiai egységét anélkül, hogy etnikai küzdelmek vagy

hatalmi harcok történelmi felhangjait idéznék fel.

A Keleti Partnerséget illetôen az a véleményünk, hogy noha a régi és új

megállapodások jócskán hagynak kívánnivalót maguk után, még mindig ez

a legjobb eszköz az Európai Unió számára, hogy elmélyítse a demokratikus

átmenet és konszolidáció folyamatát ezekben az országokban. Keleti szom-

szédaink fokozatos bevonása az uniós szakpolitikákba hozzájárul a békéhez

és stabilitáshoz, és utat nyit a fenntartható fejlôdés irányába. Az unión belül

a szomszéd országok számára a megállapodások, ha korlátozottan is, de

lehetôséget teremtenek a regionális együttmûködés elômozdítására a poten-

ciális ökológiai katasztrófák megelôzése érdekében.

Az Ukrajnával és Moldovával kötött partnerségi megállapodások és a

kapcsolódó cselekvési tervek egyedülálló módon teszik lehetôvé a környezeti

kormányzás jó gyakorlatainak érvényre juttatását és az együttmûködést

környezeti ügyekben. Szeretnénk, ha a partnerségi és együttmûködési

megállapodások keretein belül létrehozott közös felügyeleti szervek nagyobb

hangsúlyt fektetnének a regionális környezeti együttmûködések megerô-

sítésére, és arra is ügyelnének, hogy a vízgazdálkodásban és a környezeti

veszélyek kezelésénél is fontos szerepet játszanak a határokon átívelô

megközelítések. Emellett az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköznek

gazdagítania kell az emberek közötti közvetlen kulturális cserekapcsolatokat.

Az érintett országokban ennek együtt kell járnia a lakosok mobilitásának

növe-kedésével is, amit az új vízumrendszer hatékony megvalósításával kell

elérni.

Mind a csatlakozási tárgyalások, mind a Keleti Partnerség kezdemé-

nyezései lehetôséget kínálnak arra, hogy a demokratikus kormányzás és a

fenntartható fejlôdés eszméje és gyakorlata az Európai Unió közvetlen

környezetében megerôsödjön. 

12.  A jövô Európája: A balkáni bôvítés és a szomszédságpolitika

Átfogó gazdasági stratégia és zöld munkahelyteremtési program nem

képzelhetô el az európai munkaerôpiacok döntô részét sújtó munkaügyi prob-

lémák (munkakörülmények romlása, bizonytalan foglalkoztatás) és munkavál-

lalók szegénységének csökkentése nélkül. Csak akkor lesz szociális Európa,

ha a versenyfeltételek kiegyenlítôdnek. Ehhez olyan minimumfeltételekben

kell megállapodni, amelyek megakadályozzák, hogy a verseny a munkavál-

lalókat szegénységbe taszítsa.

Az EU2020 az elsô olyan stratégia az Unió történetében, amely szám-

szerû célt tûz ki a szegénység csökkentésére. Ennek megvalósításához a

tagállamoknak összehangoltan kell cselekedniük. Támogatjuk ezt a célki-

tûzést, és végig figyelemmel fogjuk kísérni a megvalósítást szolgáló nemzeti 

cselekvési tervek végrehajtását. Ahhoz, hogy a 20 millió szegénységben élô

európai életkörülményeit ténylegesen és tartósan javíthassuk, olyan komplex

és jól célzott programokra van szükség, amelyek nemcsak munkahelyeket

teremtenek, hanem a tisztes megélhetéshez szükséges jövedelmet is biz-

tosítják, fenntartják a minôségi munkahelyeket, csökkentik gyermek-

szegénységet, és megvalósítják a legkiszolgáltatottabb rétegek társadalmi

integrációjához nélkülözhetetlen helyi infrastrukturális fejlesztéseket.

A több mint 130 sérültet és tíz halálos áldozatot követelô, otthonok

százait megsemmisítô, és több mint 1000 hektár földet beszennyezô kolon-

tári vörösiszap-ömlés Magyarország modernkori történetének legsúlyosabb

ökológiai katasztrófája. Az eset rámutatott a környezetvédelemrôl szóló eu-

rópai szabályozási rendszer és a rendszer érvényesítésének komoly

hiányosságaira. A felelôsség megállapítására irányuló nyomozás még zajlik,

de az már világosan látható, hogy figyelmen kívül hagyták a bányászati hul-

ladékokról szóló irányelvet és az európai hulladékjegyzéket (EWC), és ebbôl

adódóan az ipari környezetszennyezés megelôzésérôl és ellenôrzésérôl szóló

irányelvet (IPPC) is.

Hogy világos képet kapjunk a Magyarországon és szerte Európában

ketyegô további idôzített bombákról, nyilvános jegyzéket kell létrehozni a

veszélyes termelési helyekrôl.

Elfogadhatatlan, hogy katasztrófának kell bekövetkeznie ahhoz, hogy ki-

derüljön, a jogszabályt nem alkalmazták megfelelôen. Legfôbb ideje, hogy a

katasztrófák megelôzése érdekében európai szinten is történjen elôrelépés. 

A magyar elnökségnek kezdeményeznie kell, hogy az Európai Bizottság

terjesszen elô olyan indítványt a környezetvédelmi ellenôrzésekrôl, amely

felhatalmazná az Uniót, hogy a tagállamokban ellenôrizze az olyan tevé-

kenységeket, amelyeknek határon átnyúló környezeti hatásai lehetnek..

A jogalkalmazás javításának szükségességén túl a vörösiszap-

katasztrófa rávilágított a környezeti károk megelôzésérôl szóló irányelv egyik

fogyatékosságára is. A szennyezô fizet elve nem valósult meg, mivel az

irányelv nem ír elô kötelezô jelleggel pénzügyi biztosítékokat. Bár az Európai

Bizottság már elismerte ezt a hiányosságot, és jelezte, hogy szándékában

áll megoldani a problémát, eddig nem közölt konkrét részleteket, és azt sem,

hogy a javaslatát mikor terjeszti elô.

7.  Felelôs ipari termelés
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