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BUDApEST FOvAnos xvr. xsRulurr Or.txoRMANy zAT
Varga Ilona k6pvisel6

Tiirry:

shltd*

Eldterjeszt6s az europai b6runi6t c6lz6 polg;lri
kezdern{nyez6s tdnro gar5s6ra

Tiszt€lt K6pyise 16-testiiiet!

Amint az a tisztelr Kipvisel6testtilet szdmfua minden bizonnyal ismert, a Jobbik Magyarorszagen
Mozgalom kezdem6nyez&e alapjiin foly6 6v mdrcius 14-6n nyolc orszdg Magyarorsz6g
Horvdtorsz6S Lengyelorsziig, Szlov6kia, RomiiLnig Bulgriria Lettorszdg 6s Esztorsziig k6pvisel6i
fogadtiik el 6s irtik alii az eurt6pai b6runirit c6lzi polgriri kezdenr6nvezis nyilatkozat.it (1. sz.
mell6klet). A kezdem6nyez6s c6lja, hogy az Eur6pai Bizottsiig napirendre tizze a bdrfelzirk6ztatis
k6rd6s6t aziiltal, hogy j6viihagyja az erre irdnytl6 eur6pai polgiiri kezdemdnyez6st 6s elkezd5dhessen
a b6runi6 t6miijiiban az aliilriisgyiijt6s.

Az Eur6pai Uni6r6l sz6l6 Szerz5d6s (a toviibbiakban: EUSZ) 11. cikk (4)

bekezd6se az eur6pai

pclg5ri kezdem6nyez6sr5l.a kCr,etlez6kdppen foga}:raz:
,,Legoldbb egymilliS uniSs polgdr, okik egben a tagdllomok egt jelentbs szdminak dllompolgdrai,
kezdemdnyezheti, hogt az Eurdpoi Bizoftsdg - hotdskdrdn bel l - terjesszen el5 megfelel6 jovaslatot
azokban oz i)gtekben, amelyekben o polgdrok megftdldse szerint a SzerzSddsek vdgrehajtdsdhoz uni6s
jogi aktus elfogaddsdra van sz ksdg."

Felhfvom tisztelt K6pvisel5-testtllet figyelm6t, hogy az Eur6pai Uni6 alapcdlkitiiz6seit tiikroz5
szerz6d6ses rendelkez6sek (EUSZ) 3. cikk6nek 3. bekezd6se szerint az tJni6 ,,Eltimozdftja a
gazdosdgi, a tdrsodolmi ds a ter[)leti kohdzidt, valamint a tagdllamok kiizdtti szolidoritdst."

Mindenki szdmiira nyilv6nval6 t6ny, hogy a kelet-k6z6p-eur6pai rdgi6ban az 6tlagkereset tovdbbra is a
nyugat-eur6pai b6rek toreddke. J6l liithato, hogy mira a jelent6s kiilonbs6gek miatt tomegessd vdlt a
munkaer6 Nyugat-Eur6piiba tdrt6nd elviindorlSsa. A szabad munkaer5-iiramliis egyir6nyri, csak az
"drunio" val<lsult meg, a berunio nem.

A kezdemdnyezds azonban k0zvetve nem csak az eur6pai b6rek5l sz6l, hanem a versenyk6pes hazai
viillalkoaisok6l, egy rij koh6zi6s politikiir6l, egy rij, szolidiiris Eur6pai Uni6r6l, ahol a kelet-kdz6peur6pai orszigok is otthon 6rzik magukat.
6szint6n bizom abban, hogy az Eur6pai Uni6 - amely az 6let legktilonf6l6bb teruletein r6szletekbe
mend szabdlyoz6st ir el5 a tagiillamok lakossiiga szimdra - felfigyel a sz6ban forg6 kezdem6nyez6sre
6s a leginkiibb hrisba viig6, az elt6r5 6letszinvonalbeli kiiltinbs6gek kiegyenlit6st c6lz6 kdzds keleteur6pai akaratot is 6rv6nyre jutta$a.

l*gy au tigy fontessiigira a lehet6 leg*agyebb fdyelem ass4ontosuljon,
kiernelten fontos, hogy a helyi kiiziiss6gek kdpvisel6ik ritjiin is kinyilviinitsiik jogos ig6ryiiket
atra vonatkozrilag, hogy az egyenl6 munk66rt, egyenld b6r jiir, mivel a b6rek k6rd6se nem
.a-nnek Srdekfbe+,

pdrtpotitikai vagy vildgnezeti kerdes, hanem mirxien magyar ember iigye. Ezen kor€m

a tisztelt

K6pvisel6-testiile t tii rnogatiisiit.

K6rem a tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hogy trirgyalja meg az el6terj€szt6st, valamint a
mellfkelten csatolt eur6pai polgiiri kezdenrenyezfst ill€tv€ az azt rarifikiiki orszigok
k6pvisel6inek szind6knyilatkozatdt tdnrogassa 6s az aliibbi hatdrozati javaslatokat elfogadni
sziveskedjen

HatArozati javaslat I. :
Budapest F5v6ros XVI. keriileti Onkormiinyzat K6pviselGtesttilete f gy
hatdroz, hogy tdmoga$a az ,,Egyenlitsiik ki az. EU-r sz6tfeszit6 bdr- 6s
gazdasdgi ktilonbsdgeketl" cimii eur6pai polgiiri kezdem6nyez6st.
Hat6rid6: azonnal
Felekis: Kov6cs P6ter polg6rmester
(elfogadiisa egyszerii sz6tdbbseget ig6nyel)
Hat6rozati javaslat II.

:

Budapest F6v6ros XVI. kertileti Onkormdnyzat KdpviselGtesttilete hozzijiirul
ahhoz, hogy a kezdeindnyez6s Eur6pai Bizoitseg iiltali nyiiviirrtartdsba v€teie

sor6n az Eur6pai Parlamentben megtartott kOzmeghallgat6son a polgtiri
bizottsiig kdpviselSje 6ltal ismertet6sre keriiljon az Onkormdnyzat thmogat(i
egyet6rt6se.

Hatiirid5: azonnal
Felel6s: Kovdcs P6ter polg6rmester
(elfogadiisa egyszerii sz6tObbseget ig6nyel)

Budapest,201 7. iiprilis
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KapjSk:
Szoci6lis 6s Csal6diigyi Bizottsiig
Gazrtasigr 6s p6nzii$.i Bizo'ts6-g

Mell6kletek: 1. sz. Nyilatkozat
2. sz. Indokliis

L.

sz. mell6klet

A polgiiri kezdem6nyez6s cime
,,Egyenlitsiik ki az EU-t szeLreszitc! b6r- 6s gazdasdgi ktlonbsegeket!"

A polgiiri kezdem6nyez6s t6rgya
,,Jogi aktusok, melyek

egy6rtelmfisitik, hogy az Uni6nak celja a
ta95llamok kozdtti tr6rkulonbs6gek k-iegyenlit6se, 6s amelyek e c6l
jegy6ben hat6konyabban val6sitjSk meg a koh6zi6t."
Az Eur6pai Bizotts6got javaslat beterjeszt6s6re felhiv6 polgiiri
kezdem6nyez6s c6lja
,,A tag6llamok kozotti jelent6s b6rkul6nbs6gek miatt a munkaer5Sram15s egyirSnyf. A nagym6rt6kfi elv5ndorlSs a h5trSnyos helyzet6
ta96llamok tovabbi leszakad5s5hoz vezet. A tomeges munkaer5be5ramlSst a gazdagabb tag5llamok is 6rdeks6relemk6nt elik meg, 6s

ez sz6tfesziti az Uni6t.

Egy6rtelmilsitend5, hogy az EU-nak c6lja a tagSllamok kOz6tti, a
munkaer6 szabad mozgSs5t torzit6 b6rkulonbs6gek kiegyenlit6se, 6s e
c6l jegy6ben hat6konyabban kell megval6sitani a koh6zi6t az EU
fennma rad5s56rt. "

A Szerz6d6sek azon rendelkez6seinek megad6sa, melyek
tisszef tig genek a pol 95 ri kezdem6nyez6s tii rgyiiva I
EUSZ 3. cikk (1), (2), (3), (4)6s (6) bekezd6sei; EUMSZ 774. crkk;
EUMSZ Preambulum (torekedve arra, hogy er6sits6k gazdas5gaik
egys6g6t 6s biztosits6k harmonikus fejl5d6s0ket a kulonboz5 169i6k
kozott megl6v5 kulonbs6gek 6s a hStr5nyos helyzetti regiok
elmaradottsSg6nak csokkent6s6vel...); EUMSZ 2. cikk (3) bekezdes;
EUMSZ 8. cikk; EUMSZ 45. cikk (1) bekezd6s

NYILATKOZAT

A sorsunk kozos. Kelet-Kdz6p-Eur6pa megszenvedte a XX. szilzadot. A k6t
vll5gh5bor0 alatt orszSgaink nagyhatalmi €rdekek csatatei"dv€ v6ltak, 6s
emiatt elk6pesztci pusztit6st kellett nemzeteinknek elszenvedniuk. A m0lt
sz6zad m5sodik fel6t pedig a vasf0ggdny kommunista oldaliin v6szelt0k
5t. Amikor a hidegh5bor( v6gezt6vel megindult az eu16pai integr5ci6,
t5rsadalmaink az 6vsz6zados szenved6sek ut5n joggal rem6nykedtek egy
m6lt6, b6k6s 6s gyarapod6 j6v6ben. Az uni6s csatlakoz5s azonban nem
j6ft. azzal az egzisztenci5lis, gazdas5gi fejl6d6ssel, amelyben n6peink
b(ztak.
R6gi6nk kozos trag6diSja az a kiv5ndorl5s, amely els6sorban fiataljainkat
6rinti, 6s amelynek legf6bb oka az Uni6 nyugati 6s keleti fele kozdtti
b6rszakad6k. Mikozben az 6rszfnvonal a kozos piacnak koszonhetcien
l6nyegeben kiegyenlitett6 v5lt Eu16p5ban, ek6zben a fizet6sek 6s az ebb6l
fakad6 6letszinvonal kor5bban megl6v6 kontinent5lis kUl6nbs6gei nem
Javu ltak. M i, kelet-kozep-eu r6pa i tagallamok tehetetlen0l nezzu k veg g,
ahogy legjobbjainkat elveszitj0k.
i

Mik6zben ma az EU f6rumain napi szint( vit5k folynak a bev5ndorliisr6l,
szinte egy6ltal6 n nem fog la kozunk a kelet-k6z6p-eu16pa i kiv5ndorl5ssal,
pedig a sz6mok, az 6rintett tdmegek 6s az ez 6ltal okozott probl€m5k
hasonl6an v6szesek. Nemzeteink sz5mdra ez a prob16ma egyszerre
demogriifi a i vesztes6g, 6ri6si t5 rsadalombiztoslt6si kock5zat, ndvekv6
mu nkaercjh i5ny, kezel hetetlen kdltsegvetesi bevdtelkies6s, az oktat5sba
€s a hum5nei'ciforr6sba befektetett kdzp6nzek el'.;eszitdse, v6gul pedig egytSrsadalmi dr5ma, ahol csal5dok szakadnak sz6t, szr.ll6k veszftik el
gyermekeiket, unok5k nSnek fel nagyszUl6k n6lkul.
I

A helyzet teh5t tragikus. Mint ahogy tragikus az a csend is, amely ezt a
k6rddst ovezi. Sem strat6gia, sem konstruktlv vita, sem egyOttgondoikocjSs
nincs, ami err6l sz6lna. Az Uni6 vezet6i elforditj5k a tekintet0ket. Ami ma a
nyugati tag5llamok szSm6ra olcs6 munkaer6import, az nek0nk nemzeti
sorstrag6dia, de kdz6ptdvon mindannyian veszfteni fogunk rajta, hiszen
egy szoci5lisan 6sszeroppan6 keleti r€gi6 az e-o6sz eur6pai 6lmot
tonkreteheti. Ez6rt kell megoldSst tal6lni!
Mi, al5(r6k, 5t6rezve a tort6nelmi felelciss6grlnket, az idcjk s0rget6 szav6t,
6s l5tva nemzeteink neh6z helyzet6t, 0gy dont6tt0nk, hogy dsszefogunk
6s vdget vet0nk a hallgat6snak, e felszin kapargatiis6nak, a
mell6besz6l6snek. lgazs5gos 6s biztons5gos Eu16piit akarunk! Nyugaton
6s Keleten egyar5nt. Term6szetesen tiszt6ban vagyunk a probl6ma

kompiexit5s5val, ahogy azzai is, hogy a gy6gym6ci sem iehet azonnali. De
itt 6s most legal6bb a c6lt ki kell tr-iznUnk, mert a huszonnegyedik 615ban
vagyunk.
Az Eur6pai 86runi6 kezdem6nyezdse elsSsorban a munkav5lla16kon
kereszt0l fogalmazza meg 169i6nk helyzet6t, de m6r most, a legelej6n le
szeretnenk szogezni, hogy ez csak a gazdas6gi teljesitmdny
kiegyen lft6d6se r6v6n 6rhetd el, olyan versen yk6pes, kelet-koz6p-eur6pai
v5llalkoz6sok segits6g6vel, amelyek k6pesek ezeket a b6reket kitermelni
6s biztosftani. A kezCem6nyez6s ez6rt tdlmutat 6nmagdn, t{lmutat a
b6reken, l6nyeg6ben eSy [j, igazs5gos 6s biztonsdgos Eur6pai Uni6
megalkot5s6t kOveteli. A 169i6nk, a nemzeteink nem alamizsniit k6rnek,
hanem olyan felt6teleket, ahol boldogulhatunk, ahol a kedvezcj folyamatok
megindulhatnak, ahol er6s nemzeti v6llalkoz5sok n6hetnek fel, ahol az
Eur6pai B6runi6 val6s59g6 v6lhat. Ehhez elsci k6rben azonban a
gazdas5gi-, versenyk6pess6gi- 6s egzisztenci5lis kiegyenlitddds
k6rd6s6nek nem csupSn elvben, hanem gyakorlatban is az Uni6
legfontosabb c6lkit(z6s6v€ kell v6lnia. Kezdemdnyez6s0nk c6lja ez.
Mi, al5ir6k, tudjuk a t6rt6nelemb6l, hogy a sorsunk kozds volt. A mai
nappal v5llaljuk, hogy a jov6nk is az lesz. A XX. sz6zadban nemzeteinknek
tengernyi szenveddsjutott, de eltdk6lt sz5nd6kunk, hogy a XXl, sz5zadban
kdz6s ercivel 6s Osszefog5ssal megteremts0k a b6ke, igazs5g, biztons6g 6s
anya gi gyara poci5s a iapjait mi ndan nyiunk sz6 m6ra !

2. sz. mellelklet
TNDOKOLAS

Egyenl6 munkd6rt eqyen16 b6rt!
k Magyarorsz5g6rt Mozgalom 2 017 m5rci us6ban koz6p-eur6pai
partnereivel eur6pai polgSri kezdemdnyez6st ind,tott annak 6rdek6ben, hogy az
Eur6pai Bizottsdg tegye meg a sziiks6ges l6p6seket annak 6rdek6ben, hogy az
ujonnan csatlakozott tagallamok berfelza rkoztatasa na k iigye bekeruljon az
Eur6pai Uni6 ala pokm5nyaiba. A kezdem6nyez6shez Esztorszlgbol,
Lettorsz5gb6l, Lengyelorsz5gb6l, Szlov5ki5b6l, Romdni5b6l, Horv6torsz5gb6l 6s
Bulgdri5b6l csatlakoztak, akikkel sor kertilt a polg5ri bizottsdg megalakitdsSra,
valamint a tov6bbiakban egy0ttmUkcidtink veltlk az al6ir5sgyfijt6s
lebonyolit5s5 ba n. A Jobbik 6s partnerei osszefogva, a jog adta lehet6s6gekkel a
val6di v5ltozdson 6s Koz6p-Eur6pa j6l6t6n dolgoznak. Az eur6pai b6runi6
erk<ilcsileg igazsdgos, jogilag megval6sithat6, gazdasdgilag pedig hasznos.
A Jobbi

Az europai polgdri kezdem6nyez6s c6lja, hogy jogalkotSsi javaslat

ei6terjeszt6sere keri az Europai Bizoitsdgot oiyan rigyekben, ameiyekkei
kapcsolatban az Uni6 hat6skor6be tartozik a jogszabSlyok alkotSsa. Ez a b6rez6s
eset6ben megSllja a hely6t. A polg5ri kezdem6nyez6st legal6bb hdt uni6s
tagorsz6gban, legkevesebb 1 milli6 uni6s polgdrnak kell t6mogatnia, ezt
kovetcien pedig az Eur6pai Bizottsdgnak koteless6ge foglalkozni az tiggyel.
Celunk, hogy az Eur6pai Uni6 alapokm6nyaiba a b6runi6 c6lkit(z6se is
bekerriljon, e t6ren pedig a lehetci legt6gabb mozgiisteret kiv5njuk biztositani a
Bizotts5gnak (mely az EU legsz6lesebb hat5skorokkel rendelkezri szervezete) a
szriks6ges eszkozok megta16lSs5hoz. Ehhez jelenleg az eurdpai polgSri
kezdem6nyez6s az egyetlen lehet6s6g 6s eszkoz.
Kezdem6nyez6s[ink oka, hogy az eur6pai uni6stagsiigot a 2000-es 6vek sor5n
elnyer6 koz6p- 6s kelet-eur6pai orsz6gok kormdnyai sem a csatlakozdsi folyamat
kozben, sem pedig a tags6g elnyer6se ut5n nem vetett6k fel a munkab6rek
felz5rk6ztat5s5nak egyre 6get6bb k6rd6s6t. Mikozben a t6rseg orszdgaib6l
megelhetes hildn sz6zezres tomegekben vandoroltak ei az emberek,
gazdas6gpolitik6 n k az olcs6 munkaerdre 6s ezzel az 6letszlnvonal alacsonyan
tartds5ra 6piilt. Radikdlis vdltoz6s n6lkirl ebbcjl az ongerjesztci, a szeg6nys6get 6s
a leszakad6st egyre fokoz6 helyzetb6l nem lehet kitorni. Noha rovid tiivon
elkepzelhet6, hogy a modern b6rra bszolgasdg b6l hasznot hilz6 v5llalatok kozril
tobben elhagyn5k Magyarorsz5got a fizet6sek noveked6s6nek hatdsSra, dm
hossz0 t5von Magyarorsz5gnak 6s t6rs6grink 5llamainak nem lehet mds c6lja,
mint hogy a k6pzds, az oktat5s 6s a kutat5 s-fejleszt6s szinvona15nak emel6se
5ltal magasabb szinten l6pjenek be a globdlis termel6si 6rt6kl6ncba es
tud6sukkal versenyezzenek a vil6ggazda s5g ba n. Kezdem6nyez6s0nk hosszrl
t5von ugyancsak el6nyos a kis- 6s kozepv5lla lkozd sokna k, melyeknek egy tobb
6ves Stmeneti id6szak Sllna rendelkez6s0kre ahhoz, hogy a megvdltozott
kortilmenyekhez alkalmazkodjanak. Ezzel egy id6ben az olcs6 munkaer6t keres6

muitikat ei6nyben r6szesit6 gazda s6g poiitika megv6ltoztatSsa is iehet6s6get
teremt majd a KKv-szektor fokozott t5mogat5s6ra, a kutat6s-fejleszt6sbe val6
befektet6s pedig a magyar KKV-k sz5mSra is [j t5vlatokat nyithat meg.
Meggy6z6d6s0nk, hogy kezdem6nyez6siink c6lja az Eur6pai Uni6 val6di
6rdekeiv,el is egybeesik. Az Eur6pai Uni6s szerzSd6sek c€lkitdzesei az eur'5pai
kozos piac l6trehoz6sdnak sz6nd6ka mellett a t6rs6g j6l6tdnek 6s stabilit6s6nak
megteremt6s6t is tartalmazzdk. Sajnos ez ut6bbi kdt c6lkitfiz6st nem sikeriilt
el6rni. Azok az eszkoz6k (p6ld5ul az uni6s kohdzi6s alapok), melyek kozelebb
vihetn6nek egy igazsdgos 6s egyenl6 Uni6hoz, rosszul irdnyzottak 6s csak
sz6ps6gitapaszk6nt szoigiiinak a srilyosbod6 probriErrr6k effed6s6re. Minclenki
szdmSra nyilv5nva16, hogy a lStvSnyos infrastrukturdlis fejleszt6sek nem p6tolj6k
a hum6nt6ke 6s a b6rszfnvonal terr]let6n megfigyelhet6 leszakad5st. A gor<ig
v6ls6g, valamint polg5raink tomeges nyugatra tiivozSsa, mely az EU fejlett
orsziigaiban t6rsadalmi robbaniSssal fenyeget a b6rek leszorft5sa miatt, j6l
mutatja, hogy a kozos piac es a kozos valuta csak akkor iehet sikeres es
fenntarthat6, ha a tag6llamok gazdasSgi rendszerei kozott koherencia van. Ez
nem csak a keletiek, de minden eur6pai orsz5g probl6miija.
Sajnos az Eur6pai Uni6nak eddig szinte csak a h5trdnyos oldal6t l5ttuk. A mi
c€lunk azonban nem lehet m6s, m;iit eg'y sikei-es Magyai'oi'szdg feiepit6se, ehhez
pedig minden eszkozt, igy az Eur6pai Uni6 nyrijtotta lehet6s6geket is meg kell
ragadnunk. A mi 6rdektlnk egy sikeres Magyarorsziig megteremtese, amely egy
sikeres, j6l6ti eur6pai egyrittm(kod6s egyenjogI tagja kell, hogy legyen.
Magyarorsz6gnak nem csak hallatnia kell a hangj6t Eur6pdban, Magyarorszdgnak
fei keii n6nie 6s form6inia keli Eur6p5t.
Fontosnak tartjuk azt a szem l6letv6lt5st is, mely 6ltal az Eur6pai Uni6
int6zm6nyeire nem kizd16lag korl6toz6 t6nyez6k6nt, vagy rajtunk kivrll 5116,
dont6seket felt6tlenLil t6ltink ffiggetlen0l hoz6 hatalmi kozpontokk6nt, hanem
eszkozk6nt tekintiink torek';eseink megva l6sitdsiihoz. Ha az EU nyr.ijtotta
lehet6s6gekkel 6lve fel tudunk l6pni egy igazs5gosabb Eur6pa megteremt6s66rt,
6lniink kell a lehet6s6gekkel. Meggy6z6d6sunk, hogy a b6rkdrdes legitim
probl6ma, mely eur6pai emberek milli6it 6rinti, akiket nem hagyhatunk cserben.

