
Kovacs Béla 
az Eurépai Parlamentben 

,,Rengeteg diplomatâval talâlkozom, [ogadâsokra jârok, egy-egy ilyen alkalmâval be 
szélgetünk az adott politikai helyzetrôl, az Eur6pai Uniôrôl" - mondta a politikus, aki 
szerint ez nem meriti ki a kémkedés [ogalmât. 

Az idôzités nem volt véletlen szerinte, 9 nappai az EP-valasztasok elôtt robbant ki a 
kémügy, .ôriâs! szenzâciô, ilyen még nem volt, de ilyenkor beindul a korlâtlan [antâzia" 
Titkos informâciôkat sem nagyon tudott volna kiadni az EP-muködésérol, mert min 
den Jent van a honlapon, harki megtalalhatja ôket. ,,Ez az ügy egy hollywoodi for 
gat6könyv, nyugodtan körbe lehetne kùldeni" - fogalmazott az EP-képviselo, majd 
hozzâtette: politikai tâmadâsrôl van szô, hiszen 9 nappai a vâlasztâsok elôtt szivârgott 
ki a kémügye. Kovacs szerint azért sem függesztették fel mâsfél évig a mentelmi jogât, 
mert ,,ok sem voltak biztosak abban, hogy megâll a történet." 

HirTV 
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Parlamenti szavazâsokkal kapcsolatos irâsbel! 
[elszolalâsok 

HAUTALA (AS-0249/2018) 
A természeti erôforrâsok âtlàthatô és elszâmoltathaté kezelése 
a f ejlôdô orszägokban: az erdôk esete 

Mindig csévalom a fejem, amikor a közlekedési környezet-szennyezést csak a 
jàrmûmotorok oldalàrôl probaljàk megközeliteni, egyre szigorùbb és betarthatatla 
nabb hatàrértékek elôirâsaval, aminek az eredménye a természetben korabban elö 
nem fordul6 mikro-szemcsés rakkeltô korom nagymértékü kibocsàjtàsa lett. 

Tehat a kisebb és kezelhetö probléma helyett lett egy megoldhatatlan nagyobb. 
Pedig az eredeti motorok mellett erdösitéssel, zöldfelületek növelésével ma sok 

kal kisebb lenne a gond, sokkal kevesebb lenne a beteg. 
Igaz a sok beteg egyben jelentös GDP növekedés, ami statisztikailag elönyös. 
Valami zseni szakértök még azt is megälmodtak, hogy a fâval val6 tüzelés 

CO-semleges. Csak azt felejtették el hozzàtenni, hogy akkor, ha ma elülteted a fat és 
majd 30-50 év mùlva kivagod. 

A jelentés nagyon hosszùra sikerült, de alapvetöen j6 és nyilvan tämogatando, 
bar a legfontosabb hianyzik belöle: azokat, akik profitszerzés céljâbôl kiirtjak az 
eur6pai erdöket, vagy akér a tr6pusi öserdôket, be kell börtönözni környezetrom 
bolas és szandékos egészségkarosttäs miatt. 

Motto: Földünket nem atyâinktôl örököltük, hanem unokàinkiôl kaptuk kölcsön! 

CAPUTO (AS-0157/2018) 
A KAP fiatal mezôgazdasägi terrnelôi eszközeinek végrehajtàsa 
az EU-ban a 2013-as reform utan 

A földalapü tamogatasi rendszer jelenlegi formàjâban eléggé magàn viseli az 
âllatorvosi 16 minden ismérvét. A jelenlegi kifizetési struktura csak a földterület 
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minimâlis aktiv hasznalatat követeli meg, és a tamogatäst nagyrészt a földtulajdon 
alapjân itéli meg. 

A rendszer meglehetösen tag teret enged a kormanyzatokhoz közeli preferalt, 
amde szakmailag alkalmatlan tulajdonosi rétegek kialakulàsànak egyes tagor 
szagokban. Hazàmban is jelentös területek esetében ällapitottak meg szakértök a 
szakszerütlen gazdalkodést, amely példäul a Iegelök esetében visszafordithatatlan 
kârosodàshoz vezetett. A jelenlegi szabalyozas nem a gazdalkodâst, hanem a befek 
tetési célù spekulaciôt segiti elö. 

Alapvetöen egyetértek a jelentésben foglaltakkal, a rendszer felülvizsgalatra 
és jelentôs megujitäsra szorul, különben a kevés Iehetöség miatt lényegében nem 
fog megtörténni a fiatal gazdalkodôk helyzetbe kerülése. Marpedig a helyben ter 
melt, egészséges élelmiszerek elôàllitasa mind tarsadalmilag, mind egészségügyileg 
kiemelkedö fontossâgù, annak gazdasagi hasznai és munkahelytererntö jelentösége 
mellett. 

BALCYTIS (AS-0217/2018) 
Eurôpai nagy teljesitményû szämitâstechnikai közös vallalkozäs 

Filoz6fiai kérdés, j6 iranyba halad-e a vilâg. Ha ràbôlintunk az innovàciô és a 
kutatasi tevékenységek szükségességére, akkor ra lehet b6lintani a nagy teljesitmé 
nyü szarnitastechnikai rendszerek meg_val6sitasaig és üzemeltetéséig vezetö ut soron 
következö lépcsôjére is, igy a jelentést tâmogattam. 

Mindez illeszkedik a Horizont 2020 kutatàsi és innovàciôs keretprogramhoz is. 
Fontos ugyanakkor, hogy a maganszféra pénzügyi forràsainak közösségi-magan 
tarsulâsok keretében történö egyesitésével mûködô projekteknek hosszù tàvù köte 
Iezettségvallalason kell alapulniuk, mégpedig valamennyi partner kiegyensûlyozott 
hozzâjérulàsa mellett. 

Ugyancsak lényeges az àtlâthatôsàg és az elszamoltathatésäg biztositasa is. 
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DEPREZ, LEWANDOWSKI (AS-0041/2018) 
Az Eurôpai Unié sajàt forràsai rendszerének reformja 

Az Eur6pai Uni6 sajàt forrasai rendszerének szabâlyozàsa az elmult évtizedek 
ben sokszor vàltozott, igen bonyolult, nem kellöen igazsàgos, ezért indokolt annak 
felülvizsgâlata és ùj szabalyozàs kidolgozâsa a 2020 utàni idöszak vonatkozasàban. 

Az uni6s költségvetést meg kell szabaditani az évenként visszatérö alkudozà 
sokt61, ahol a kizâr6lagos szempont, hogy ki mennyit fizet be és kap vissza, mivel 
ez egy nagyon egyoldalu és félrevezetö szemlélet, hiszen példaul a kevésbé fejlett 
orszâgoknak nyùjtott tâmogatâs nagymértékben hasznos a fejlett orszagok gazdasà 
gânak is. Hazamban is megfigyelhetö, hogy példâul az infrastruktura kiépitésében 
a centrum-orszâgok vallalatai jelentös volument képviselnek és komoly bevételeket 
realizàlnak. 

A feladat adott, a megoldâs még kétséges, igy egészében csak tart6zkodni tud 
tam, a modositàsok szükség szerinti értékelése mellett. 

Motion for a resolution B8-0134/2018 
Irànymutatàsok a jövöbeli EU-Egyesült Kirälysâg kapcsolatok 
kereteiröl 

Nern vagyok hive a zsarolàsnak sem a politikâban, sem gazdasâgi ügyekben, 
marpedig a közös allésfoglalasi javaslat Ieginkàbb arra hajaz. Tisztességes, àtgon 
dolt, atbeszélt és kölcsönösen elfogadhat6 megoldâsokat kell talâlni minden vitàs 
kérdésben a Brexit kapcsàn. 

Lathatoan nem volt szerencsés a fötârgyal6 személyének kivàlasztàsa, aki szélsö 
ségesen liberâlis nézeteket képvisel. Szembetûnö, hogy az EU târgyal6it a globalis 
kereskedelmi làncok védelmének szempontja vezeti az uni6ban marad6 EU-tagâl 
lamok norrnàlis, fenntarthat6 és nemzeti keretek közötti életének biztositasâra val6 
törekvés helyett, ami elfogadhatatlan. 

• 
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GRÄßLE (A8-006l/2018) 
Az Europai Globalizàciés Alkalrnazkodàsi Alap rnobilizâlàsa 
(kérelem Nérnetorszagbôl - EGF I 2017/008 DE/ Goodyear) 

A szolidaritasi alap keretösszege meglehetösen szerény, ezért minden esetben 
aszerint döntök, honnan érkezik a megkeresés a tâmogatâs igénybevételére. Allas 
pontom szerint erös gazdasâggal bir6 orszägok vâllalatai szamàra, különösen, 
ha azok nagy multinacionàlis cégei érintettek nem szabad az alap eszközeit elfe 
csérelni. Ebben az esetben is éppen egy ilyen kérelemrôl van szô, ezért azt nem 
szavaztam meg. 

Ha a megkeresés egy késöbb csatlakozott, illetve kevésbé fejlett uni6s orszagbél 
szârrnazik, akkor mindig tâmogatom az EGA alapb61 val6 részesedést. 

BAYET (A8-0047/2018) 
Eurôpai gazdasagpolitikai koordinàciös szemeszter: Éves növekedési 
jelentés 2018 

A jelentés pozitiv kicsengéssel vezeti fel, hogy a 2018-as eur6pai szemeszternek 
alkalmat kell teremtenie egy növekedést, befektetést és teljes kön'.i foglalkoztatast 
biztosit6 gazdasâgpolitika gyakorlâsâhoz. Egyidejüleg teljes mértékben hozzà kell 
jàrulnia az Eur6pai Unio àltal a tarsadalmi jogok pilléréhez kitüzött célok megva- 
16sitâsâhoz is. 

Val6jâban a javulé makrogazdasâgi mutat6k sem tudjâk feltart6ztatni a tagal 
lamokban az egyenlötlenségek elmélyülését a szegénységben élö munkavâllal6k 
szamànak gyors növekedésével együtt, és nem tudjâk orvosolni az euro-övezeti tag 
àllamok közötti konvergencia hiânyât sem. 

A jelentés semmi ujat nem tartalmaz, lényegében az eddig követett neoliberàlis 
megszorit6 politikat körvonalazza, ami semmilyen valtozast nem fog hozni az uni6 
gazdasâgi helyzetében, ezért nem tudtam tâmogatni. Akar az USA gazdasagpoliti 
kâjâb61 is lehetett volna tanulni, amely nem követte a politika embargos utmutatà 
sat, ezért is sokkal gyorsabban kilàbalt a 2008-as vâlsâg következményeiböl. 
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BUZEK (AS-0213/2018) 
Együttmüködési megallapodas az EU és az Afrikai és madagaszkän 
légtérbiztonsàgi ügynökség között 

A polgàri légiforgalom biztonsaga elsödleges követelmény, ezért természetesen 
tâmogattam az ajanlàst, amely a légtérbiztonsàg jobb szavatolàsat hivatott elösegi- - 
teni az europai gépek àltal is repült afrikai zônàkban. 

Ha mar egyszer kiépitésre került a Galileo rendszer, akkor annak kiterjesztését is 
érdemes meglépni a lehetöségek szerint. 

Az pedig egy màsik történet, hogy a polgàri légiközlekedés fejlödése mennyiben 
és melyik szegmensében indokolt, illetve mennyiben mesterségesen és környezet 
karositéan gerjesztett. 

CADEC (AS-0149/2018) 
A halaszati àllornànypusztulàsi tartomànyok és a balti-tengeri egyes 
heringâllomànyokra vonatkozé védelmi szintek 

Stabilan unios sikeragazatként könyvelhetö el a halàszati együttmûködés és az 
azzal kapcsolatos jogszabàlyi hâttér megalkotasa és szükség szerinti frissitése. I 

Ebben az esetben is tamogatando a jelentés, amely a balti-tengeri régiö vonatko 
zasaban a közös halàszati politika reforrnjât követô elsô többéves gazdalkodâsi terv 
elfogadasânak célszerüségét igazolja. Minden szükséges intézkedést meg kell tenni 
az Eurépâban igen népszerü és egészséges helyi tengeri halfajok, ugymint a tökehal, 
a hering és a sprottni allomânyanak megörzésére és ez altal a fenntarthaté halasza 
tuk hosszù tâvù biztositasàra. 

Mindehhez elengedhetetlenek az atfogo tengerbiolôgiai kutatasok is, melyek 
jelenleg is hatékonyan folynak. 
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EVANS (AS-0228/2018) 
A nyelvi egyenlöség a digitalis korban 

•• 
Miközben ezen az anyagon dolgozom, azon bosszankodom, hogy nem nyîlnak 

meg dokumentumok és akadozik az egész szâmitàstechnikai rendszer az EP-ben, 
pedig ennek elvileg nem szabadna megtörténnie egy rendesen finanszirozott és ira 
nyitott intézménynél, de itt ez nem kirfvé, sajnos . 

Nos, a 23 nyelv kezelése nem megy zökkenök nélkül a parlament esetében, az EU 
pedig egy sokkal nagyobb .vallalat'; melyben mintegy 80 nyelv létezik. 

Lehetne persze ezt j61 is csinalni, amit példaul a Google mûködése is igazol, és ha 
onnan nézzük, akkor a kihivas mindjart tavlatokat, üzleti lehetöségeket és profitot is 
jelent az europai öshonos kulturalis sokszinüségen tùl. 

Az eurôpai többnyelvûség egy összetett téma, amely különbözö orszàgokban sok 
érdekelt felet érint, akiknek érdekei hol ütköznek, hol összefon6dnak egymâssal. 

A többnyelvû Europàban rejlö Iehetöségek kihasznalâsa végett közös és össze 
hangolt fellépésre van szükség eurôpai, nemzeti és regionàlis szinteken, az érdekelt 
felek széles körének bevonàsaval, A jelentés tamogathatö. 
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DORFMANN (AS-0178/2018) 
Az élelmiszerek és a gazdälkodäs jövöje 

Az ételünk az életünk a létünk meghatârozôja. Nagyon fontos tehât a térna 
) 

melyet az ajanlas taglal. 
Ehhez képest több mint 50 modosttô-inditvanyt nyujtottak be hozza, ami egy 

részt persze annak tudhaté be, hogy sokan àtérezték a dolog fontossàgat, mâsrészt 
pedig sajnos annak, hogy az ajànlas nem kellöen âtgondolt, ha mégoly jô szândéku 
is. Összességében a hiânyossâgok miatt csak tartozkodni tudtam, bar ilyen terjengös 
anyagot nehéz jél âtfogni. 

A közös agrârpolitika mâr önmagàban is közel az àllatorvosi lé esete, amely saj 
nos nem annyira az optimalis földhasznâlatot segiti elö, mint a befektetési földspe 
kulaciét, jobb esetben a nyugdij kiegészitést. 

Azt azért le kell szögeznem, hogy az önellatâs, a farmergazdasâgok mini:len 
képpen biztos pontot jelentenek minden nép jövöje szempontjâbôl. Râadâsul 
lehetöséget, ha nem is feltétlen garanciât a jô minöségû élelmiszerek elöâllitâsâra, 
a biogazdâlkodâsra, a hagyomânyos növényfajtâk és àllatfajok âtmentésére. Mind 
emellett a tàrsadalmi hasznossâga is kiemelkedö, hiszen ez jelenti a legtöbb vidéki 
település legföbb megtarté erejét és harmonikus fejlödésének zälogat. 

FERNANDES (AS-0175/2018) 
Az EU Szolidaritàsi Alapjânak mobilizalàsa, hogy segitséget nyüjtson 
Görögorszâgnak, Spanyolorszàgnak, Pranciaorszàgnak és Portugâliânak 

Az Europai Unio egyik mûködö területe a segftségnyûjtâs a raszorulé munkavàl 
lalok, avagy a tagorszàgok polgârai szàmâra. A keretösszeg meglehetösen szerény, 
volna honnan âtcsoportositani, erröl is dönteni kellene, bar nem a mostani jelentés 
keretében. 

Sajnos a 2017-es év bövelkedett természeti csapâsokban az uniéban is. Maxima 
lisan tamogatom a szerencsétlen sorsù polgarok megsegitését mind a 4 tagorszag 
ban, melyeket földrengés, erdötüzek, szélviharok sùjtottak. 

• 
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Természetesen azért oda kell figyelni arra is, hogy az érintett tagorszagok korrné 
nyai biztosttsak az adott pénzeszközök gyors, igazsagos, atlàthato és hatékony fel 
hasznalasat, a konkrétan kart szenvedett emberek tényleges megsegltését. Lehetne 
még gyorsîtani az ügymeneten, hiszen tavalyi karak elharitésarél döntünk, miköz 
ben mar majus vége van. 

ENGSTRÖM (AS-0156/2018) 
Ellenörzö intézkedések végrehajtasa a halaszati termékeknek az EU 
piacara vonatkozô hozzaférési feltételekkel valé megfelelöségének 
megallapitasahoz 

Miközben unios sikeràgazat 
ként könyvelhetö el az EU-n belüli 
halàszati együttrnûködés és az 
azzal kapcsolatos jogszabalyi hat 
tér megalkotasa és szükség sze 
rinti frissitése, mindez koràntsem 
mondhat6 el maradéktalanul a 
tàvoli vizekröl szàrmazo import 
halak minôségbiztositasa és ere 
detgaranciaj a kapcsan. 

Marpedig hatalmas mennyisé 
gekröl van szô, mintegy évi 9 millié 
tonnarol, a vilâg össz-importjà 

_nak negyedéröl. Ilyen hatalmas 
àrumenrryiségnél törvényszerü, 
hogy azok is pröbalnak helyzetbe 
kerülni, akik erre nem jogosultak. 

A j elentés j 61 tarj af elameglévö problémakat éshelyes irànyokbankeresi amegoldâso 
kat, egyértelmüen tàmogatandé. A halakra, a tenger gyümölcseire jQggal tartanak 
igényt az unios polgarok, hiszen finom és egészséges élelmiszerek, ezért a Parla- 

Kovacs Béla az Eurépai Parlamentben cimû kiadvâny 
Kovacs Béla Eur6pai Parlamenti független képviselôjének munkàjàt hivatott bemutatni. A kiadvany tartalmâért 
minden felelösség a szerzöt terheli, a kiadvànyban közölt informäciökért az Eur6pai Parlament nem villa! felelösséget, 



l 
10 Kovacs Béla 

mentnek és a Bizottsägnak mindent meg kell tenniük a j6 minöségü és korrekt for 
räsokbél szarmazé âruk biztositàsa érdekében. 

A magam részéröl mar régen indokoltnak tartottam egy, az uni6s halaszati ter 
mékeket megkülönböztetö ärukisérô cimke bevezetését, hiszen a közös halaszati 
politika és az uni6s jogszabalyok szigoru betartasa garantàljék, hogy az uni6s flotta 
megfelel a magas szintû higiéniai és egészségügyi normàknak. 

HETMAN (AS-0266/2018) 
A növekedés és kohéziö erôsitése az EU hatar menti régiöiban 

Az igazän nagy gondok az uni6s külsö hatâr, éspedig a déli régi6k mentén tor 
nyosulnak, de ez nem targya a bizottsag anyaganak, amely most a belsö hatarrégi- 
6kkal foglalkozik. 

Hazäm szâmâra ezek a régi6k is kiemelten fontosak, különösen a munkaerö 
aramlés vonatkozésaban. Az ut6bbi években a szakképzett munkaerö hiànya sajnos 
sulyos jelenséggé valt, Ieginkabb az egészségügyben, a szolgaltatasokban. 

Szépek a jelentés megfogalmazäsai a kölcsönös bizalomr61 és a felelös hatôsàgok 
politikai akaratarél, de ettöl még az âpolônôk hiânyoznak a kôrhézakbél. 

A jelentést mégis tamogattam, hiszen minden orszäg kormanyanak a sajat korn 
petenciâja, hogy milyen feltételeket teremt a vallalkozöknak és a munkavällalôknak. t) 

Az viszont val6ban uni6s felelösség, hogy megoldast kell talàlni az olyan prob 
lémakra, mint a közszolgaltatäsokhoz val6 hozzàférés, a hataratlépô ingàzokat és 
alkalmazottakat érintö jogbizonytalansag, valamint a közlekedési halôzatok elégte 
lensége. 

Vesszôparipam a kisvallalkozäsok helyzetbe hozâsanak szükségessége, ehhez a 
hatarokon àtnyulô vallalkozasokkal szembeni korlàtokat meg kell szüntetni, mivel 
jelenleg a hatärokon àtnyùlô tevékenységet folytat6 cégek lényegesen többet költe 
nek, mint a belföldön müködö tàrsaik. A Bizottsàg szerepe igen fontos a hatàrokon 
atnyulö akadälyok leküzdésében jogszabalyok, vagy finanszirozàsi mechanizmusok 
elöterjesztésével. 

Kovacs Béla az Eurépai Parlamentben cimü kiadvâny 
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JOULAUD (AS-0138/2018) 
A gazdasagi, tàrsadalrni és területi kohézié erôsitése az EU-ban 

A jelentés alapvetöen helyesen itéli meg a helyzetet és vàzolja fel a fontosabb 
teendöket, igy egyértelmûen tamogatandô. Valéban az egyszerûsités a kohézi6s 
politika reformjanak központi kérdése. 

Manapsag sok lehetséges kedvezményezett fordul el az eur6pai finanszirozàs 
t61, ezàltal az eur6pai fellépés hitelessége forog kockan. Ezért meg kell szüntetni a 
rengeteg felesleges bürokratikus szabalyt. Egységes szabàlyzatot kell kidolgozni a 
különbözö témogatasokra vonatkoz6an és biztositani a közvetlen irànyitâs alatt allé 
és a kohézi6s politika ala tartoz6 tamogatésok egységes kezelését, ideértve az âllami 
tamogatasokat. 

Kiemelkedöen fontos ugyanakkor az ellenörzés erôsitése és egységesitése és 
allaspontom szerint az uni6s pénzek felhasznâlasa tekintetében az OLAF àltal ész 
lelt visszaélések esetében biztositani kell, hogy az eur6pai szintû ügyészi szervezet 
minden uni6s tagorszagban közvetlenül vadloként léphessen fel az adott tagorszag 
birôsaga elött. 

KAPPEL (AS-0211/2018) 
Êrtesités az energiainfrastruktùra beruhàzâsi projektjeiröl: hatàlyon 
kivül helyezés 

A Bizottsag irdatlan mértékü szakértöi àllomanyt, mintegy 25000 föt foglalkoz 
tat, jelentös részben vitathat6 tevékenységekkel, nem kimélve az adéfizetôk pénzét. 

Ahhoz, hogy ezeket a folyamatokat mûködtetni tudjak, hatalmas és gyakorta 
indokolatlan adatgyüjtést végeznek. Ïgy az energetikai beruhàzasok kapcsân is 
különbözö csatornàkon és különbözö jogcimeken gyüjtik az adatokat, amit az adat 
szolgältaték nem minden esetben toleraltak, ezért most az egyik adatszolgâltatasi 
kötelezettséget sikerült a jelen jogalkotàsi âllasfoglaléssal felszamolni. 

Bar ez csak egy picike aga a hatalmas bürokratikus boz6tnak, mégis szivesen 
tamogattam lenyesését. 

Kovacs Béla az Eurépai Parlamentben cimû kiadväny 
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HARMS (AS-0258/2018) 
Euratom program, amely kiegésziti a Horizont 2020 
keretprogramot 

A klasszikus allatorvosi 16 minden ismérve adott, a jelentés is, mega bizottsagi 
anyag is zagyva és egyik sem tamogathatô. 

A nukleäris energiat a helyén kell kezelni és nem mumusként, de nem is fantaz 
magériaként. 

Alapvetés, hogy magfuziés eljaràssal energiat biztonsagosan a belathatô idön 
belül nem tudunk termelni. Màsik alapvetés, hogy a jelenlegi atomerömûvek ùgyne. 
vezett kiégett fûtöelemeit az uj, mar most is müködö IV. generäciés atomerömüvek 
ben fûtôanyagként hasznalhatjak fel és ez a technol6gia par évtizeden belül elterjed, 
hacsak a vad-zöldek meg nem akadélyozzâk, mert ôk inkàbb szenet és fat égetnek, 
csak nehogy az atom elhangozzék. 

Azért ezeket a nagyon képzett nagyon-zöld emberkéket elküldeném 1-1 sugar 
zasrnérövel az atomerömüvekhez, meg a szénerômûvek meddôhànyéihoz, Lenne 
àlmélkodàs. 

Ha gyöz az értelem - amire nines tul sok esély - akkor van legalabb 200 évre 
elegendö üzemanyagunk, és van technolôgiânk, amivel értelmesen és gazdasago- 
san fel tudjuk dolgozni az eddig keletkezett hulladékokat, sät a fegyverekben lévö 
hasadôanyagokat is. És ettöl még kellenek a megujulé energiak is, mert a nukleâris t'j 
erömûvek stabil 100%-on mûködnek, nem rangathaték a terhelés valtozàs függvé 
nyében. Az energetika egy szakma, amit tudomàsul kell venni, ha nem akarunk 
visszalépni a kökorba. 

LEWANDOWSKI (AS-0272/2018) 
Az Eurôpai Unié Szolidaritàsi Alapjànak igénybevétele Bulgaria, 
Görögorszag, Litvània és Lengyelorszàg szàmâra 

Bajban ismerszik meg az igaz barat, tartja az egyik régi közmondasunk nagyon 
talalöan. Az uniôs értékek között is az egyik legfontosabb a szolidaîîtàs, melynek 
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pozitiv és terrnészetszerûleg altalam is tamogatott megnyilvänulésa a mostani 
jelentés. 

A Bizottsäg javasolta az Eur6pai Uni6 Szolidaritàsi Alapjanak (EUSZA) igény 
bevételét pénzügyi tamogatas nyujtàsara a földrengés sùjtotta Görögorszàg, az 
arvizekkel sujtott Bulgaria és Litvania, valamint a viharok âltal megtépazott Len 
gyelorszag szamara. 

A 2017. esztendô nagy megprôbéltatasokat hozott, az Uni6ban bekövetkezett 
természeti csapàsok sajnos halàlos àldozatokkal és igen nagy pusztitàssal jartak az 
adott orszagokban, melyek ràadàsul alapvetöen a gazdasagilag kevésbé fejlett régi6k 
közé tartoznak. 

Az Uni6 Szolidaritàsi Alapjànak igénybevétele tehàt feltétlenül indokolt és az 
ehhez szükséges költségvetési môdositast is nyilvanvaléan tâmogattam, amely tech 
nikailag külön szavazàs targyat képezte. 

MORAES (AS-0232/2018) 
A sùlyos bûncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkoz6 
személyes adatok cseréjérôl sz616 Efl-Iordânia megallapodasröl sz616 
targyaläsok megkezdése 

Az EUROPOL korabban mar több hasonl6 megallapodast kötött a harmadik 
orszagokkal folytatott adatcseréröl, szârnos nem uni6s eur6pai orszagon kivül 
példaul Ausztrâliàval, Kanadàval, Kolurnbiaval és az Amerikai Egyesült Allamok 
kal is. 

Ezek a megâllapodasok lényegében bevâltottâk a hozzàjuk füzött reményeket, 
azaz elösegitik az elsösorban a nemzetközi és a szervezett bûnözéssel, valamint a 
terrorizmussal szemben folytatott küzdelmet. A tapasztalatokra is alapozva tehàt 
tamogattam az adott jelentést, miként a koràbbiakat is és a mai napon szavazasra 
bocsàjtott többi azonos jellegü jelentést is. 

Természetesen nem kerülték el a figyelmemet a felmerülö adatvédelmi aggalyok, 
azonban a beépitett garanciak a lehetöségekhez képest elégségesnek làtszanak. 
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NICOLAI (AS-0053/2018) 
Az EU és Mauritius közötti halàszati partnerségi megallapodäs. 
halàszati lehetöségek és pénzügyi hozzàjâruläs 

Nos, kétségkivül igen tàvol fekszik Mauritius Euröpatöl, tehat felmerül van-e 
egyâltalân értelme velük halaszati megallapodast kötni. Tekintettel arra, hogy 
az Indiai-ôcean a vilag màsodik legjelentösebb tonhal lelöhelye és az unios flotta 
tonhal fogasainak elsödleges forrasa, igy egyértelmû az adott ajànlàs fontossaga és 
tâmogatasra érdemessége. 

A halâszati politika központi eleme a jelentös kiterjedésû felségvizek fenntarr. 
hatô halâszatânak a megvalôsitâsa, az illegâlis halaszat visszaszorttasahoz szükséges 
technikai és adminisztrativ feltételek javitasa. 

Hosszu tävon gondolkodva, tehät kis befektetéssel elôsegitve az adott térség fenn 
tarthaté halàszatanak fennmaradésat, a jövôben is beszerezhetjük onnan az egész 
séges tapléléknak szàmitô tengeri halakat. Fontos garancia, hogy a vegyes bizottsàg 
értékeli a célkitûzések terén elért fejlôdést, és ha az eredmények nem felelnek meg a 
terveknek, felülvizsgalhatja, illetve felfüggesztheti a pénzügyi hozzéjarulast. 

PAKSAS (AS-0212/2018) 
Az EU- USA közötti tudomànyos és technolögiai együttmüködési 
megällapodas kiterjesztése 

Természetesen tämogattam az ajânlàst, hiszen egy immâron 20 éve j61 mûködô 
rendszer tovàbbvitelét biztositja. 

Nern véletlen, hogy mar hàromszor megùjitottâk a megallapodâst, függetlenül a 
mindenkori politikai hangulatt61. A kutatasi és a tudomanyos technol6giai együtt 
mûködés fenntartasa minden résztvevönek elemi érdeke. 

Lényeges, hogy a megàllapodäs célja nem az, hogy automatikus hozzaférést bizto 
sitson konkrét programokhoz, hanem az, hogy elösegitse az EU és az USA közötti, köl 
csönösen elönyös együttmüködést a közös tudomanyos-technolôgiai prioritàst élvezö 
területeken. A gazdasagi elönyök vitathatatlanok, a tarsadalmi hatasok összetettek, 
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OLBRYCHT, THOMAS (AS-0048/2018) 
A következö MFF: A Parlament âlläspontjânak elökészitése a többéves 
pénzügyi keretröl 2020 utan 

Olyan fontos területek finanszfrozàsi hatterének biztositàsat helyezi elötérbe a 
jelentés, mint az âtfog6 menekültügyi, migrâci6s és integrâci6s politika, amely a 
migrâci6 és a lak6helyelhagyâs kivâlt6 okainak a harmadik orszâgokban val6 keze 
lését célozza, valamint a külsô hatàrok védelmének megerösitése. 

Alapvetöen helytâll6 az a megällapitasa is, hogy a közös agrârpolitikânak alap 
vetô szerepe van az élelmezésbiztonsagban és az élelmezési auton6miâban, illetve 
a vidéki lakossâg és a foglalkoztatâs megörzésében, tovabbà a mezögazdasâg és az 
erdészet fenntarthat6sâgâban. Legföbb szempont az eur6paiak szâmâra az egészsé 
ges, j6 minöségû, megfizethetö élelmiszerek biztositàsa. 

Nern tâmogathat6 ugyanakkor a katonai költségvetés növelésének a szükséges 
sége, hiszen Eurôpàt katonailag nem fenyegeti senki, fenyegetést a tömeges bevan 
dorlas felent, ami a hatarôrizet megerösitését igényli, de nem a jelenlegi m6don, 
amikor az örhaj6k migrâns-taxiként üzemelnek. 

Tart6zkodâsom masik indoka, hogy az 1977-es MacDougall jelentés szerint el 
kellene érnie a központi költségvetésnek a GDP 7,5-10 szàzalékat. Ehhez képest az 
egy szazalék körül mozog csak, ami nem elegendö. 

MANN, MALINOV (AS-0244/2017) 
Europass: képzettségi és képesitési keret 

Ismerjük mar az ilyen segitôkész, joszandékù javaslatokat. Az ördög vala 
hol mindig a részletekben lakozik. Tapasztalhattuk mar, hogy milyen komoly 
szakemberhiâny alakult ki nem csak hazamban, de a többi ujabban csatlakozott 
tagorszâgban is. A recept nem bonyolult: elöször lényegében gyarmati sorba kell 
taszitani az orszagot, majd onnan elszivni az értékes munkaeröt, az értelmiséget. 
Néhâny centrum tagorszâg nem is bajl6dik bizonyos âgazatokban a felsöfoku 
képzéssel. 
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Elvileg tehàt az EUROPASS rendszer reformja indokolt. Elvileg tamogathany a 
rendszer célja, az EU-n belüli munka-mobilitas elömozditâsa, Gyakorlatban ez a 
modell jelenleg a centrum-orszagok javara történö agy-elszivas optimalizâlâsâ--, 
alkalmas leginkâbb. 

A javaslatot tehàt nem tâmogattam, de el sem vetettem, mert ha elöbb közelitöleg 
kiegyenlitésre kerül a tagorszagok bérszinvonala, akkor majd vissza lehet térni az 
adott rendszer âltalânos bevezetésére. 

STAES (AS-0084/2018) [discharge] 
2016. évi mentesités: Eurépai Munkahelyi Biztonsägi és Egészségvédelmi 
Ügynökség (EU-OSHA) 

Csak tamogatni tudok minden olyan kiegyensùlyozott jelentést, melynek 
célja, hogy az eur6pai munkahelyek biztonsàgosabbak legyenek, igy az adott 
anyagot is. 

Elengedhetetlen követelmény az egészségesebb körülmények megteremtése a 
munkavallalôk szamara, ami egyben a vâllalatok, de az egész tàrsadalom érdeke is, 
hiszen ezzel nagyobb munka hatékonysâg és kisebb egészségügyi raforditasok jar- 
nak együtt. • 

Lényeges gondolat, hogy nem ut6lagosan kell intézkedéseket hozni, hanem elô 
zetesen élni kell a kockazat megelôzés minden lehetséges eszközével. 
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