Az Országgyűlés
Gazdasági bizottsága
A V4 parlamentek Gazdasági bizottságainak delegációvezetői által
elfogadott következtetései
Mi, a visegrádi országok parlamentjeinek Gazdasági bizottságai a magyar V4
elnökség keretében, 2018. február 7-8-án, Budapesten megrendezett találkozónkon
hangsúlyozzuk a V4-ek aktív szerepvállalását az EU jövőjéről folytatott vitákban. Ez
a régió, amely egyúttal Európa gazdasági növekedésének is motorja, jelentős
mértékben hozzájárul az EU versenyképességéhez is. Fontosnak tartjuk az uniós
Szerződésekben foglalt garanciák tiszteletben tartását, a belső piac egységének,
valamint a négy alapszabadságnak a megőrzését.
A kiküldetési irányelv módosítása
Meggyőződésünk, hogy az Unió egységes piacán a fenntartható gazdasági növekedést
elsősorban a hatékony, innovatív és versenyképes vállalkozások teremtik meg.
Úgy véljük, hogy a tisztességes versenyt nem a kiküldetés, mint a szolgáltatásnyújtás
szabadságát megtestesítő speciális jogintézmény jelenlegi szabályozása, hanem a be
nem jelentett foglalkoztatás veszélyezteti, ezért álláspontunk szerint az uniós
fellépésnek is ez utóbbi visszaszorítására kellett volna irányulnia.
Egyetértünk abban, hogy a közúti közlekedési szektor helyzete kiemelt figyelmet és
különleges bánásmódot igényel, figyelemmel arra, hogy a sofőrök nem kiküldött,
hanem mobil munkavállalónak tekintendők. Az általuk végzett tevékenység jellegéből
adódóan gyakran lépik át a tagállamok határait.
A közlekedési szektorra olyan, az iparág érdekeit szem előtt tartó uniós szabályok
kialakítását tartjuk szükségesnek, amelyek nem korlátozzák a tagállami vállalkozások
versenyképességét, nem képezik az áruellátási lánc akadályát, továbbá nem vezetnek a
fogyasztók számára hátrányos áremelkedéshez és európai munkahelyek
megszűnéséhez.
A következő többéves pénzügyi keret
Emlékeztetve arra, hogy az EU alapvető célja, hogy polgárai számára biztonságos
környezetet teremtsen, illetve megfelelő jövőképet biztosítson a következő generációk
számára és figyelembe véve, hogy az elmúlt években az Európai Unió számos válsággal
szembesült, amelyek éppen ezen alapvető célkitűzéseket ásták alá, hangsúlyozzuk,
hogy a biztonság, a védelem és a migráció olyan új kihívások, amelyek határozott
fellépést igényelnek uniós szinten. Ezen feladatok mellett azonban nem szabad szem
elől téveszteni az ipari átalakulással és digitalizációval járó kihívásokat sem,
amelyekről a jelenlegi kedvező makrogazdasági környezet miatt manapság kevesebb
szó esik.

Úgy véljük, hogy a következő többéves pénzügyi keret (MFF) tervezésében
meghatározó lesz az EU jövőjéről szóló vita, amely a közös hosszú távú célokat fogja
lefektetni. A 2020 utáni MFF-nek tükröznie kell a közösen meghatározott uniós
politikai prioritásokat. Az MFF tervezése során először a közös, európai uniós
hozzáadott értékkel rendelkező politikai célokat kell meghatároznunk és csak azt
követően lehetséges az ezekhez szükséges források megállapítása és rendelkezésre
bocsátása.
Véleményünk szerint a prioritások meghatározása során a jelenlegi kihívásokra, a
védelemre, a külső határellenőrzésre és a migráció kiváltó okainak kezelésére nagyobb
figyelmet kell fordítani. Ez azonban nem gyengítheti a hosszú távú stratégiai célokat
szolgáló hagyományos politikákat. Ennek megfelelően az új politikai területek
finanszírozását új források bevonásával és nem a meglévők átcsoportosításával kell
biztosítani. Emellett gondoskodni kell az Egyesült Királyság Európai Unióból való
kilépése miatt hiányzó források pótlásáról is. Az emelésből adódó többletterhet minden
tagállamnak gazdasági teljesítménye arányában kell viselnie.
Meggyőződésünk, hogy az Alapszerződésekben rögzített hagyományos politikák – a
kohéziós politika és a Közös Agrárpolitika – bizonyították európai hozzáadott
értéküket. A Közös Agrárpolitika biztosítja a biztonságos és jó minőségű
élelmiszerellátást, míg a kohéziós politika gyorsítja a konvergencia-folyamatot, javítva
a belső piac működését, így végső soron az EU versenyképességét. A visegrádi országok
az elmúlt években az EU átlagnál szignifikánsan magasabb gazdasági növekedést
produkáltak. A hagyományos politikák szerepének csökkentése, valamint a nemzeti
társfinanszírozási arányok növelése a kohéziós politika keretében, illetve annak
bevezetése a közvetlen agrártámogatások terén éppen ezeknek a politikáknak a
Szerződésben rögzített céljait ásná alá. Úgy véljük, hogy az is veszélyeztetné a
programok sikerességét, ha a források - az eredeti céloktól idegen politikákkal történő
összekapcsolás révén - felfüggeszthetővé válnának.
Üdvözöljük, hogy az Európai Unió Tanácsa jelenlegi bolgár soros elnöksége
prioritásként kezeli a kohéziós politika és a Közös Agrárpolitika EU-ban betöltött
szerepének megőrzését. Várakozással tekintünk az e politikák jövőjével kapcsolatos
eszmecserék elé.
Hangsúlyozzuk, hogy az MFF periódusának biztosítania kell a hosszú távú programok
végrehajtásához szükséges időkeretet. Ezt szem előtt tartva támogatjuk a hétéves
időtartam fenntartását.
Egyetértünk azzal, hogy a brexit egyedülálló lehetőséget teremt a bevételi oldal
reformjára is. Ebben a folyamatban az átláthatóságnak és egyszerűsítésnek kiemelt
szerepet kell szánni.

Budapest, 2018. február 8.
Eredeti példány: angol nyelven aláírva

