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A V4-es parlamentek Európai Ügyek Bizottságainak képviselői

Az Európai Unió jövőjével kapcsolatban
1) elismerik, hogy Nyugat Európa történetében az elmúlt 60 év jelentette a
legbékésebb és a legnagyobb jólétben eltöltött korszakot, és azt, hogy ebben az
Európai Uniónak kulcsszerepe volt. A demokratikus és integrált Európa léte
hozzájárult továbbá az antidemokratikus rendszerek összeomlásához a
Visegrádi országokban, és ezen országok demokratikus átalakulásához. 1989 óta
a Visegrádi országok az európai történelem békés és jólétben töltött
korszakának részesei, amit az Európai Unióhoz 2004-ben történt csatlakozásuk
meg is erősített. Az Európai Unió olyan értékek talaján jött létre, mint az emberi
jogok tisztelete, a szabadság, a liberális demokrácia, a társadalmi igazságosság,
a jogállamiság és az egyenlőség, amik éppolyan érvényesek ma is, mint 60 évvel
ezelőtt,
2) hangsúlyozzák, hogy a nemzeti parlamenteket be kell vonni és integrálni kell
azokba az egyeztetésekbe és szakpolitikai döntési folyamatokba, amelyek az
Európai Unió jövőjére vonatkoznak, hogy ezáltal hozzájárulhassanak az említett
folyamat szükséges demokratikus legitimitásához,
3) felismerik, hogy az Európai Unió jelenleg számos kihívással és válsággal néz
szembe, amiket eredményesen és komolyan szükséges kezelni, és hogy ebbe a
folyamatba a tagállamokat és az európai polgárokat a lehető legnagyobb
mértékben be kell vonni,
4) üdvözlik az Európai Bizottság (Fehér könyv Európa jövőjéről) valamint az
Európai Tanács (Római Nyilatkozat) erőfeszítéseit, amelyek keretet kívánnak
adni az Európai Unióra vonatkozó új és modern jövőképről szóló vitának,
miközben hangsúlyozzák, hogy az európai integráció jövőbeni irányára
vonatkozó döntések elsősorban a tagállamok kezében vannak,
5) támogatják a Pozsonyi útiterv és a Római Program célkitűzéseit és
kötelezettségvállalásait arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió

biztonságosabb, prosperálóbb és fenntarthatóbb, szociálisan erősebb és
versenyképesebb, illetve a globális színtéren erősebb legyen, miközben
elismerik, hogy az Európai Unió reformjára vonatkozóan többféle koncepció
létezik,
6) arra ösztönzik az európai intézményeket, hogy tegyenek határozottabb
erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a nemzeti parlamentekkel párbeszédük
és együttműködésük átláthatóbb és eredményesebb legyen, beleértve az Európai
Bizottság jobb reagálását a nemzeti parlamentek indokolt véleményeire, vagyis
folytasson megbeszélést abban az esetben, ha egy jogalkotási javaslat lényeges
számú indokolt véleményt vált ki, valamint biztosítsa a nagyobb átláthatóságot
az informális trialógusokkal kapcsolatban.

Az EU tagállamokban
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7) aggodalmukat fejezik ki azon vizsgálat lezárása kapcsán, ami megerősítette a
régóta fennálló gyanút, miszerint az Európai Unión belül az élelmiszerek
minőségére vonatkozóan kettős mérce érvényesül,
8) elfogadhatatlannak tekintik, hogy a különböző tagállamok piacain látszatra
egyforma termékeket forgalmazzanak, amelyek azonban eltérő minőségi
paraméterekkel
rendelkeznek,
és
kategorikusan
visszautasítják
a
transznacionális vállalatok erre vonatkozó gyakorlatát, ami az európai
polgárokat első illetve a második kategóriába tartozó polgárokra választja szét,
9) hangsúlyozzák ennek a kérdésnek a politikai dimenzióját egy olyan helyzetben,
amikor az Európai Uniónak korábban soha nem látott mértékben szüksége
lenne polgárai bizalmára, és ennek a bizalomnak többek között abból is kellene
fakadnia, hogy az illetékes európai szervek képesek megakadályozni a
fogyasztók bármiféle diszkriminációját és félrevezetését, hogy képesek
garantálni jogaikat és védelmüket, valamint magas minőségű és biztonságos
élelmiszerellátásukat az egységes európai piacon, illetve elő tudják mozdítani az
európai tagállamok egyenlőségét és kohézióját,
10) ezért üdvözlik az Európai Tanács 2017 márciusában kelt következtetéseit, ami
támogatást mutatott az iránt, hogy a kettős élelmiszerminőségi mérce kérdését
a Magas Szintű Fórumon megvitassák, annak érdekében, hogy az
élelmiszerellátási lánc működése javuljon, és felhívják a testületet arra, hogy
haladéktalanul hozzon a kérdés mielőbbi megoldására alkalmas intézkedéseket,
és akadályozza meg, hogy a probléma a jövőben megismétlődhessen,
11) hangsúlyozzák a megbeszélések és a véleménycsere fontosságát a kettős
élelmiszerminőség ügyében az Európai Parlamentben és a COSAC plenáris
ülésén.
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