FAKTID LOEVAD
Euroopa Komisjoni vastus seoses
Ungari riikliku küsitlusega

2017. aasta aprillis algatas Ungari valitsus kõikidele Ungari leibkondadele suunatud riikliku
küsitluse „Peatage Brüssel“. Selles keskendutakse 6 konkreetsele küsimusele. Mitmed küsitluse
käigus esitatud väited ja süüdistused on valed või äärmiselt eksitavad. Euroopa Komisjon
soovib kindlatele faktidele toetudes olukorda selgitada.
Euroopa Liit ei ole kunagi olnud „Brüsseli“ projekt. See on olnud projekt, mida juhivad ja
kujundavad liikmesriigid, kellest igaüks on ühepoolselt ja demokraatlikult otsustanud liidus
osaleda, Ungari nende hulgas. Iga liikmesriik, Ungari nende hulgas, vastutab kollektiivselt
tehtud otsuste eest ning saavutatud tulemused lähevad kõigi arvele.
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VALEVÄIDE: „Brüssel tahab sundida meid loobuma kommunaalteenuste tasude
vähendamisest“
TEGELIKKUS:
Komisjon
on
Ungari
valitsusega
ühel
meelel,
et
kodumajapidamistele tuleb võimaldada taskukohane energia. Parim viis selle
saavutamiseks
on
luua konkurentsipõhised
energiaturud,
edendada
energiatõhusust
ja
innovatsiooni
ning
teha
Euroopa
tasandil
energiavarustuskindluse tagamisel koostööd.
Toimivad turud annavad inimestele võimaluse valida madalama hinna ja parema teenuse alusel
konkureerivate tarnijate vahel. Konkurentsipõhistel turgudel energiat ostvad ja müüvad Ungari
ettevõtjad saavad tarbida ja pakkuda soodsamat elektrit. Teistes ELi riikides, kus energiahindu ei
reguleerita, on elektrihind kodutarbijate jaoks langenud. Lisaks sellele on liikmesriikidel võimalik
kommunaalteenuste tasude vähendamiseks kasutada ka muid vahendeid kui reguleeritud hinnad.

2

VALEVÄIDE: „Brüssel tahab sundida Ungarit lubama riiki ebaseaduslikke
sisserändajaid“
TEGELIKKUS: Euroopa Liit võitleb ebaseadusliku rändega ning aitab liikmesriikidel
nende välispiire hallata.
Euroopa uus piiri- ja rannikuvalve tugevdab Euroopa kollektiivseid jõupingutusi piiride tõhusamal
haldamisel. EL teeb probleemi algpõhjuste kõrvaldamiseks koostööd ka riikidega, kust rändajad
tulevad või mida nad läbivad. Näiteks ELi-Türgi avaldus vähendas Kreekasse saabuvate rändajate
arvu 98% võrra. Teeme tööd ka Euroopas viibimise õigust mitteomavate ebaseaduslike rändajate
tagasisaatmise tõhustamise suunas.
Ebaseaduslikku rännet tuleb eristada varjupaiga taotlemisest. Nende puhul, kes tõeliselt varjupaika
vajavad, täidab Euroopa Liit rahvusvahelisi kohustusi, mis on kõigil demokraatiatel – pakkuda
kaitset meestele, naistele ja lastele, kes on pidanud sõja tõttu oma kodudest lahkuma. Kuna
Euroopast on saanud ala, kus kõigil kodanikel on võimalus teistes riikides vabalt liikuda ja töötada,
jaguneb kohustus tagada põhilised inimõigused kõigi liikmesriikide vahel. ELi nõukogu, kus Ungaril
on teiste valitsuste kõrval võrdne sõnaõigus, on kehtestanud tingimused, millega tagatakse
varjupaigataotlejatele inimväärne vastuvõtt ja õigus õiglasele kohtulikule arutamisele. Komisjon
tegi ettepaneku paigutada Ungarist teistesse liikmesriikidesse ümber kuni 54 000
varjupaigataotlejat, kuid Ungari valitsus lükkas selle ettepaneku tagasi. Ungaril palutakse seetõttu
võtta kahest kõige ülekoormatumast liikmesriigist, Kreekast ja Itaaliast vastu väga väike arv
varjupaigataotlejaid (1 294 isikut). Tegemist ei ole „ebaseaduslike sisserändajatega“. Nende
inimeste tausta on hoolikalt kontrollitud ning neil kõigil on suur tõenäosus saada pagulasseisund .
Vastuvõttev riik järgib ümberpaigutamisel üksikasjalikku menetlust ning viib läbi julgeolekukontrolli.

VALEVÄIDE: „Ungarisse suunduvaid ebaseaduslikke sisserändajaid ärgitavad
ebaseaduslikele tegudele mitte ainult inimkaubitsejad, vaid ka mõned
rahvusvahelised organisatsioonid“
TEGELIKKUS: Euroopa Liit suhtub inimkaubandusse nulltolerantsiga ning on juba
aastaid võidelnud sellise kuritegevuse vastu.
Merel elude päästmine ning verevalamise ja sõja eest põgenenud haavatavas olukorras olevate,
rahvusvahelist kaitset vajavate inimeste eest hoolitsemine ei tähenda ebaseadusliku rände
toetamist. Puuduvad tõendid selle kohta, et vabaühendused teeksid rändajate ELi sisenemisel
koostööd ebaseadusliku üle piiri toimetamise kuritegelike võrgustikega. Kahtluste korral on see
liikmesriikide, mitte ELi pädevuses neid uurida. Ungaril on õigus eeldada, et tema seadusi
järgitakse, seda toetab täiel määral komisjon koos ELi ametitega nagu seda on Europol.
Tegelikult on vabaühendused ja muud rahvusvahelised organisatsioonid pagulaskriisi ohjamisel ühed
kõige usaldusväärsemad ja väärtuslikumad partnerid. Nad annavad varjupaigataotlejatele teavet ja
õigusabi ning pakuvad ka vastuvõtu- ja hoolekandeteenuseid, aidates nii kergendada liikmesriikide
koormust.

VALEVÄIDE: „Ungaris tegutseb üha enam välismaalt tuge saavaid
organisatsioone, kelle eesmärk on sekkuda läbipaistmatul viisil Ungari
siseasjadesse“
TEGELIKKUS: Vabaühenduste tegevust reguleeritakse põhimõtteliselt siseriikliku
õigusega. Euroopa Liit on omalt poolt kehtestanud ranged eeskirjad, mis
käsitlevad läbipaistvust ja lobitööd Euroopa Liidu institutsioonides.
Vabaühendused on kodanikuühiskonna oluline osa, pakkudes demokraatlikule valitsemissüsteemile
väärtuslikku tuge. ELi institutsioonid, nagu ka riikide valitsused ja rahvusvahelised organisatsioonid
kogu maailmas, peavad kodanikuühiskonnaga avatud, läbipaistvat ja korrapärast dialoogi. Mõnikord
nad nõustuvad ELi poliitikaga, mõnikord mitte, kuid me oleme alati valmis oma tööd selgitama ning
võimaldame seda ka neile. Sellist arutelu oleks tore näha ka riigisiseselt.
Igaüks, kes soovib ELi poliitikat institutsioonide kaudu mõjutada, peab esitama kõige viimase
majandusaasta eelarve, sealhulgas andmed ELilt saadud vahendite kogusumma kohta.
Läbipaistvust käsitlevaid ELi norme kohaldatakse kõigi huvirühmade suhtes ja kõiki koheldakse
võrdselt. Selline läbipaistvus võimaldab avalikkusel nii Ungaris kui kogu ülejäänud ELis anda meie
tööle hinnang ning selline avalik arutelu aitab luua tugevamat demokraatiat.
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VALEVÄIDE: „Brüssel ründab meie töökohti loovaid meetmeid“
TEGELIKKUS: Komisjon ega Euroopa Liit ei ründa Ungari töökohti loovaid
meetmeid.
Vastupidi, EL toetab ulatuslikult töökohtade loomist Ungaris, olles ainuüksi ajavahemikus 20072013 regionaalpoliitika rahastamise kaudu eraldanud Ungarile enam kui 21 miljardit eurot
majanduskasvu ja töökohtade loomise toetuseks. Ungari ametiasutused on teatanud, et see aitas
kaasa enam kui 150 000 töökoha loomisele. Junckeri kava Euroopa Strateegiliste Investeeringute
Fondi alusel on siiani eraldatud meetmeteks Ungaris 26 miljonit eurot, mis peaks tooma riiki kokku
626 miljoni euro ulatuses investeeringuid. EL on väga oluline rahastamisallikas. Ajavahemikus
2007-2013 rahastas EL Ungaris 57% kõigist valitsuse kapitaliinvesteeringutest (kõrgeim määr
ELis). Ungari saab ajavahemikus 2014-2020 ELi investeeringuid üle 25 miljardi euro. See tähendab
368 eurot iga Ungari elaniku kohta aastas.
Pealegi vastutab Ungari valitsus ise oma riikliku majanduspoliitika eest. ELi õiguses sätestatakse
ainult majanduspoliitika kooskõlastamine liikmesriikide vahel. Poliitikasuuniseid arutatakse ja nendes
lepitakse kokku kõigi liikmesriikide rahandus- või tööhõiveministrite vahel, selles protsessis osaleb
täieõiguslikult ka Ungari valitsus.

VALEVÄIDE: „Brüssel ründab meie riiki maksukärbete tõttu“
TEGELIKKUS: Euroopa Komisjon ei sekku liikmesriikide maksupoliitikasse ega
kavatse seda ka edaspidi teha. ELi maksustamisnormides lepitakse kokku kõigi
liikmesriikide vahel ühehäälselt, mis tähendab, et kõik kehtivad normid kiitis
heaks ka Ungari valitsus.
Äriühingu tulumaksu ja üksikisiku tulumaksu määra kehtestamine on iga liikmesriigi suveräänne
õigus ja ELil ei ole mingit kavatsust sellesse sekkuda. Kõik maksudega seotud küsimused lepitakse
ELis kokku kõigi liikmesriikide, sealhulgas Ungari heakskiidul. Ning kuigi ELi liikmesriigid on kokku
leppinud ainult käibemaksu alammääras, otsustas Ungari kehtestada käibemaksu määraks 27%.
See on kõige kõrgem käibemaksumäär kogu ELis.
ELi maksude alammäärasid käsitlevaid norme saab muuta ainult juhul, kui kõik liikmesriigid sellega
nõustuvad, seega ei ole muudatused ilma Ungari valitsuse heakskiiduta võimalikud. Ungari on
heaks kiitnud vähendatud käibemaksumäära internetiteenustele, rikkudes sellega norme, mille
Ungari on heaks kiitnud ELi tasandil. Sellepärast tuletas komisjon Ungarile meelde varasemalt
heakskiidetud norme. Komisjon esitab käesoleval aastal liikmesriikidele ettepanekud, mis annaksid
käibemaksumäärade kehtestamisel suurema vabaduse. Selleks on vaja kõigi liikmesriikide
ühehäälset toetust.

