НЕКА ФАКТИТЕ
ГОВОРЯТ
Европейската комисия отговаря
на националното допитване в
Унгария

През април 2017 г. правителството на Унгария започна национално допитване до всички
унгарски домакинства под наслова „Да спрем Брюксел“, в което се обръща внимание на
6 конкретни въпроса. Някои от твърденията в това допитване са фактически неверни или
крайно подвеждащи. Европейската комисия би желала да изчисти недоразуменията, като
се позовава на установени факти.
Европейският съюз не е и никога не е бил проект, създаден от и за „Брюксел“. Това е
проект, създаден и реализиран от държавите членки, всяка от които — включително и
Унгария — е решила самостоятелно и демократично, че това е пътят, който иска да поеме.
На всяка от тези държави членки, в това число Унгария, се падат както отговорността,
така и заслугата за колективно взетите решения.

1

НЕВЯРНО ТВЪРДЕНИЕ: „Брюксел иска да ни принуди да отменим намаляването
на таксите за комунални услуги“
ИСТИНАТА: Комисията споделя целта на унгарското правителство да осигури
на домакинствата енергия на достъпни цени. Най-добрият начин да се
постигне това е да се създадат конкурентни енергийни пазари, да се
стимулират енергийната ефективност и иновациите и да се работи съвместно
на европейско равнище за гарантиране на сигурността на доставките.
Функциониращите пазари предоставят на хората избор между доставчици, които се
конкурират за по-ниски цени и по-добри услуги. Унгарските предприятия, които купуват и
продават енергия на конкурентни пазари, могат да предлагат по-ниски цени на
електрическата енергия. В други държави от ЕС, където цените на енергията не са
регулирани, се наблюдава спад на цените на електричеството за битовите потребители. Освен
това вместо регулираните цени държавите членки могат да използват други средства за
намаляване на таксите за комунални услуги.

2

НЕВЯРНО ТВЪРДЕНИЕ: „Брюксел иска да принуди Унгария да приема
незаконни имигранти“
ИСТИНАТА: Европейският съюз се бори с незаконната миграция и помага на
държавите членки да управляват външните си граници.
Новосъздадената европейска гранична и брегова охрана ще подкрепи колективните европейски
усилия за по-ефективно управление на границите. ЕС също така работи със страните, от които
идват или през които преминават мигрантите, за да се справи с източника на проблема. Така
например след изявлението на ЕС и Турция броят на пристигащите в Гърция мигранти намаля с
98 %. Работим също така за увеличаване на дела на върнатите незаконни мигранти, които
нямат право да останат в Европа.
Трябва да се прави разлика между незаконни мигранти и кандидати за убежище. Когато става
дума за лица, които действително са кандидати за убежище, Европейският съюз изпълнява
международните задължения на всички демократични държави да защитават хората — мъже,
жени и деца, които са принудени да напуснат домовете си заради война. Тъй като в момента
Европа е място, където всички наши граждани имат възможност да се движат свободно и да
живеят и работят в други страни, отговорността за отстояване на основните хуманитарни
права се споделя от държавите членки. Съветът на министрите, в който Унгария има право на
глас наравно с останалите правителства, определи условията за достоен прием и справедливо
провеждане на процедурите за кандидатите за убежище. Комисията предложи да премести до
54 000 кандидати за убежище от Унгария в други държави членки, но унгарското
правителство се противопостави на това предложение. Поради това от Унгария бе поискано
да приеме много ограничен брой кандидати за убежище (1294 души) — не става дума за
незаконни мигранти — от Италия и Гърция, които са двете най-претоварени страни. Тези хора
са подложени на обстойни процедури за установяване на самоличността им, като сред тях
попадат само такива, които имат големи шансове да отговорят на условията за получаване на
статут на бежанци. Преместването става след щателна процедура и проверка за сигурност от
страна на бъдещата приемаща държава.

НЕВЯРНО ТВЪРДЕНИЕ: „Незаконните имигранти, които се насочват към
Унгария, са насърчавани да предприемат незаконни действия не само от
трафикантите на хора, но и от някои международни организации“
ИСТИНАТА: Европейският съюз демонстрира нулева толерантност към
трафика на хора и от много години предприема действия за борба с това
престъпление, свързано с експлоатацията на хора.
Спасяването на живота на хора в морето и грижата за уязвими лица, избягали от
кръвопролития и война, които се нуждаят от международна закрила, не е равносилно на
насърчаване на незаконната миграция. Няма доказателства, че НПО работят с престъпни
трафикантски мрежи, за да помагат на мигрантите да влязат в ЕС. Ако има подобни съмнения,

държавите членки, а не ЕС, имат правомощието да разследват. Унгария има право да очаква
нейните закони да бъдат зачитани и в това отношение се ползва с пълната подкрепа на
Комисията и агенциите на ЕС, като Европол например.
Неправителствените организации (НПО) и други международни организации обаче са сред
най-надеждните и ценни партньори при справянето с бежанската криза. Те предоставят на
търсещите убежище информация и правни съвети, а също така осигуряват приемни центрове и
заведения, където за тях се полагат грижи.

НЕВЯРНО ТВЪРДЕНИЕ: „В Унгария работят все повече и повече подкрепяни от
чужбина организации, чиято цел е да се намесват във вътрешните работи на
страната по непрозрачен начин“
ИСТИНАТА: Условията, при които неправителствените организации (НПО)
извършват своята дейност, по принцип се уреждат в националното право.
Европейският съюз от своя страна има строги правила за прозрачност и
лобиране пред европейските институции.
НПО са важен елемент на гражданското общество, като те оказват ценна подкрепа за
демократичната система на управление. Институциите на ЕС, подобно на националните
правителства и международните организации по света, водят открит, прозрачен и редовен
диалог с гражданското общество. Понякога НПО се съгласяват с политиките на ЕС, а понякога
— не, но ние никога не се страхуваме да обясняваме какво правим и да им позволяваме да
вършат своята работа. Би било добре подобен диалог да се води и на национално равнище.
Всеки, който се опитва да влияе върху политиките на ЕС, като се среща с представители на
неговите институции, трябва да обяви бюджета си за последната финансова година,
включително какво финансиране получава от ЕС. Правилата на ЕС за прозрачност важат за
всички групи по интереси и отношението към всички тях е еднакво. Тази прозрачност
позволява на обществеността — в Унгария и в целия ЕС — да съди за нашата работа, а
публичният дебат помага за изграждането на по-силна демокрация.
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НЕВЯРНО ТВЪРДЕНИЕ: „Брюксел атакува нашите мерки за създаване на
работни места“
ИСТИНАТА: Нито Европейската комисия, нито Европейският съюз атакуват
политиката на Унгария за създаване на работни места.
Точно обратното, ЕС оказва мащабна помощ за създаването на работни места в Унгария.
Пример за това са предоставените на Унгария само за периода 2007—2013 г. над 21 млрд.
евро в подкрепа на растежа и заетостта чрез финансирането за регионална политика.
Унгарските власти съобщиха, че това е допринесло за създаването на повече от 150 000
работни места. В рамките на плана на Юнкер по линия на Европейския фонд за стратегически
инвестиции досега за дейности в Унгария са предоставени 26 млн. евро, като се очаква те да

доведат до общи инвестиции в страната в размер на 626 млн. евро. ЕС е жизненоважен
източник на финансиране. В периода 2007—2013 г. ЕС финансира 57 % от общите капиталови
инвестиции на унгарското правителство (най-високото равнище в ЕС). Очаква се Унгария да
получи над 25 млрд. евро инвестиции от ЕС в периода 2014—2020 г., което се равнява
годишно на 368 евро на всеки унгарец.
Освен това унгарското правителство носи отговорност за своята икономическа политика. В
правото на ЕС се предвижда само координирането на икономическите политики между
държавите членки. Министрите на финансите или министрите на заетостта на всички държави
членки обсъждат и съгласуват всички политически насоки, като унгарското правителство
участва пълноценно в този процес.

НЕВЯРНО ТВЪРДЕНИЕ: „Брюксел
намаляването на данъците“

атакува
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ИСТИНАТА: Европейската комисия не се намесва в националните политики в
областта на данъчното облагане, нито прави подобни предложения. Всички
държави членки трябва да постигнат единодушно съгласие за правилата на
ЕС в областта на данъчното облагане, което означава, че действащите
правила са били одобрени от правителството на Унгария.
Определянето на ставките за корпоративния и подоходния данък е суверенно право на всяка
държава членка и ЕС няма намерение да се намесва в него. По всякакви въпроси, свързани с
данъци, може да бъде постигнато споразумение на равнище ЕС само ако всички държави
членки, включително Унгария, са съгласни. Държавите от ЕС са се споразумели само за
минималните ставки на ДДС. Унгарското правителство реши ставката да бъде 27 %. Това е
най-високата ставка на ДДС в целия ЕС.
Правилата на ЕС за минималните данъчни ставки могат да бъдат изменени само ако всички
държави членки са съгласни с това, така че без съгласието на правителството на Унгария не
може да има промяна. Унгария въведе намалена ставка на ДДС за интернет услуги, която е в
нарушение на правилата, за които страната е изразила съгласие на равнище ЕС. Затова
Комисията напомни на Унгария за какви правила е дала одобрението си. През тази година
Комисията ще направи предложения за даване на по-голяма свобода на държавите членки
при определяне на ставките на ДДС. За това ще е необходима единодушната подкрепа от
всички държави членки.

