FEITEN DOEN
ERTOE
De Europese Commissie reageert op
de in Hongarije gehouden nationale
raadpleging

In april 2017 heeft de Hongaarse regering onder de titel "Stop Brussel" een nationale
raadpleging gelanceerd om alle Hongaarse huishoudens te peilen naar hun mening over zes
specifieke thema's. Een aantal beweringen en aantijgingen in de raadpleging zijn feitelijk
onjuist of uiterst misleidend. De Europese Commissie wil orde op zaken stellen - op basis van
harde feiten.
De Europese Unie is niet "Brussel" en is dat nooit geweest. De Europese Unie is een project
aangedreven en ontworpen door haar lidstaten – waaronder Hongarije – die één voor één
unilateraal en democratisch hebben besloten dat dit de weg is die ze willen volgen. Elk van
deze lidstaten – waaronder Hongarije – draagt zowel de lasten als de lusten van de besluiten
die collectief worden genomen.
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FOUT: "Brussel wil ons dwingen de prijsverlaging voor nutsvoorzieningen af te
schaffen."
FEIT: De Commissie streeft net als de Hongaarse regering naar betaalbare
energie voor huishoudens. Dit doel kan het beste worden bereikt door te zorgen
voor concurrerende energiemarkten, door energie-efficiency en innovatie te
bevorderen en door op Europees niveau samen te werken om de
leveringszekerheid te waarborgen.
Goed functionerende markten bieden de consument de kans te kiezen tussen leveranciers die met
elkaar concurreren voor lagere prijzen en een betere dienstverlening. Hongaarse bedrijven die hun
energie op concurrerende markten kopen en verkopen, kunnen profiteren van dalende
elektriciteitsprijzen en hun klanten daarvan mee laten profiteren. In andere EU-landen waar de
stroomprijzen niet gereguleerd zijn, hebben de huishoudens hun elektriciteitsrekening zien dalen.
Bovendien staan de lidstaten andere middelen dan prijsregulering ter beschikking om
nutsvoorzieningen goedkoper te maken.
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FOUT: "Brussel wil Hongarije dwingen illegale immigranten binnen te laten."
FEIT: De Europese Unie treedt op tegen illegale immigratie en helpt de lidstaten
bij het beheer van hun buitengrenzen.
De nieuwe Europese Grens- en kustwacht zal de collectieve inspanningen van Europa om de grenzen
doeltreffender te beheren, versterken. De EU werkt bovendien samen met herkomst- en
doorreislanden om de oorzaak van het probleem aan te pakken. De Verklaring EU-Turkije,
bijvoorbeeld, heeft het aantal aankomsten in Griekenland met 98 % verlaagd. Voorts leveren we
inspanningen om meer irreguliere migranten die geen recht hebben om in Europa te verblijven, te
laten terugkeren.
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen irreguliere migranten en asielzoekers. Voor echte
asielzoekers houdt de Europese Unie zich aan de voor alle democratieën geldende internationale
verplichtingen om bescherming te bieden aan mensen – mannen, vrouwen en kinderen – die op de
vlucht voor oorlog huis en haard hebben moeten achterlaten. Omdat Europa is uitgegroeid tot een
ruimte waarin alle Europese burgers zich vrij kunnen verplaatsen en in een ander land kunnen
wonen en werken, delen de lidstaten de verantwoordelijkheid voor de handhaving van humanitaire
grondrechten. De voorwaarden voor een waardige opvang en een eerlijk proces voor asielzoekers
zijn vastgelegd door de Raad van Ministers, waarin Hongarije net als andere regeringen
zeggenschap heeft. De Commissie heeft voorgesteld tot 54 000 asielaanvragers vanuit Hongarije
te herplaatsen in andere lidstaten, maar is op verzet van de Hongaarse regering gestuit. Daarom is
aan Hongarije gevraagd een zeer beperkt aantal (1 294) asielzoekers – dus geen "illegale
immigranten" – over te nemen van de twee meest overbelaste lidstaten, Griekenland en Italië.
Deze mensen zijn zorgvuldig geïdentificeerd en maken allemaal een grote kans om in aanmerking
te komen voor de vluchtelingenstatus. Tot herplaatsing wordt pas overgegaan na een grondige
procedure en veiligheidsscreening door het kandidaat-gastland.

FOUT: "Illegale immigranten die op weg zijn naar Hongarije, worden tot illegale
handelingen aangezet, niet alleen door de mensensmokkelaars maar ook door
sommige internationale organisaties."
FEIT: De Europese Unie staat voor nultolerantie voor mensensmokkel en zet zich
al jarenlang in voor de bestrijding van deze op uitbuiting gerichte misdaad.
Het redden van levens op zee en het opvangen van kwetsbare mensen die op de vlucht zijn voor
bloedvergieten en oorlog en internationale bescherming nodig hebben, is niet hetzelfde als het
stimuleren van irreguliere immigratie. Er zijn geen bewijzen dat niet-gouvernementele organisaties
(ngo's) met criminele smokkelnetwerken samenwerken om migranten de EU binnen te helpen. Als er
verdenkingen zijn, hebben de lidstaten – en niet de EU – de bevoegdheid een onderzoek in te
stellen. Hongarije verwacht terecht dat zijn wetten worden nageleefd, en kan in dit verband rekenen
op de volle steun van de Commissie en EU-agentschappen als Europol.
Ngo's en andere internationale organisaties behoren tot de meest betrouwbare en waardevolle
partners in de aanpak van de vluchtelingencrisis. Door asielzoekers van informatie en juridisch
advies te voorzien en voorzieningen voor opvang en zorg ter beschikking te stellen, helpen zij de last
van de lidstaten te verlichten.

FOUT: "Steeds meer organisaties die vanuit het buitenland worden gesteund, zijn
in Hongarije werkzaam met de bedoeling om zich op niet-transparante wijze in
de binnenlandse aangelegenheden van Hongarije te mengen."
FEIT: De voorwaarden waaronder niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) hun
werkzaamheden verrichten, zijn in beginsel een kwestie van nationaal recht. De
Europese Unie van haar kant heeft strikte regels inzake transparantie en lobbyen
bij de Europese instellingen.
Ngo’s zijn een belangrijk onderdeel van het maatschappelijk middenveld en bieden waardevolle
ondersteuning voor een democratisch staatsbestel. Net als de nationale regeringen en
internationale organisaties over de hele wereld gaan de EU-instellingen een open, transparante en
regelmatige dialoog aan met het maatschappelijk middenveld. Soms zijn de ngo's het eens met het
EU-beleid en soms niet, maar wij zijn nooit te beroerd om onze werkzaamheden toe te lichten en
hen hun werkzaamheden te laten verrichten. Het zou goed zijn als wij ook op nationaal niveau
diezelfde openheid voor discussie zouden zien.
Iedereen die invloed op het EU-beleid wil uitoefenen door bij de instellingen aan te kloppen, is
verplicht zijn budget voor het meest recente boekjaar voor te leggen, met vermelding van het
bedrag aan financiering dat hij van de EU ontvangt. De EU-regels inzake transparantie gelden voor
alle belangengroepen en iedereen wordt gelijk behandeld. Deze transparantie zorgt ervoor dat het
publiek – in Hongarije en in de hele EU – zich een oordeel kan vormen over onze werkzaamheden
en dit publiek debat draagt bij tot het versterken van de democratie.
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FOUT: "Brussel ondermijnt onze maatregelen om banen te creëren."
FEIT:
De
Commissie
noch
de
werkgelegenheidsbeleid van Hongarije.

Europese

Unie

ondermijnt

het

Integendeel, de EU geeft omvangrijke steun om in Hongarije meer banen te creëren. Zo heeft zij
alleen al in de periode 2007-2013 in het kader van de financiering van het regionale beleid meer
dan 21 miljard euro gegeven ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid. De Hongaarse
autoriteiten hebben laten weten dat met deze steun meer dan 150 000 banen tot stand konden
worden gebracht. Uit het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), dat de kern vormt
van het plan-Juncker, is tot dusver 26 miljoen euro besteed aan maatregelen in Hongarije, die naar
verwachting op hun beurt ertoe zullen leiden dat in het land investeringen zullen worden verricht
voor in totaal 626 miljoen euro. De EU is een cruciale financieringsbron. Voor de periode 20072013 heeft de EU in Hongarije 57 % gefinancierd van alle kapitaalinvesteringen van de overheid
(het hoogste percentage van de Europese Unie). In de periode 2014-2020 zal Hongarije kunnen
rekenen op meer dan 25 miljard euro aan EU-investeringen, het equivalent van 368 euro per
Hongaar per jaar.
Bovendien is de Hongaarse regering verantwoordelijk voor haar eigen nationaal economisch beleid.
De EU-wetgeving voorziet alleen in de coördinatie van het economisch beleid tussen de lidstaten. Alle
beleidsrichtsnoeren worden besproken en goedgekeurd door de Ministers van Financiën of de
Ministers van Werkgelegenheid van alle lidstaten, en de Hongaarse regering is daar volledig bij
betrokken.

FOUT: "Brussel valt ons land aan wegens belastingverlagingen."
FEIT: De Europese Commissie mengt zich niet in het nationale fiscale beleid van
de lidstaten, en is ook niet van plan om dat te doen. De belastingregels van de
EU moeten door alle lidstaten met eenparigheid van stemmen worden
vastgesteld. Dit betekent dat alle geldende regels door de Hongaarse regering
zijn goedgekeurd.
De vaststelling van de tarieven van de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting behoort
tot het soevereine recht van elke lidstaat en de EU is niet voornemens om zich daarin te mengen.
Over belastingkwesties kan de EU slechts overeenstemming bereiken als alle lidstaten – en dus ook
Hongarije – instemmen. En terwijl de EU-lidstaten alleen minimale btw-niveaus hebben
afgesproken, heeft de Hongaarse regering besloten het percentage op 27 % vast te stellen. Dat is
het hoogste btw-tarief in de hele EU.
De minimale belastingregels van de EU kunnen slechts worden gewijzigd als alle lidstaten daarmee
instemmen. Er kan dus geen sprake van zijn dat ook maar iets wordt gewijzigd zonder instemming
van de Hongaarse regering. Hongarije heeft een verlaagd btw-tarief voor internetdiensten
ingevoerd, wat in strijd is met de regels die Hongarije op EU-niveau was overeengekomen. Daarom
heeft de Commissie Hongarije herinnerd aan de regels waarmee het had ingestemd. De Commissie
zal dit jaar voorstellen indienen om de lidstaten meer vrijheid te geven met betrekking tot de btwtarieven. Daarvoor zal de unanieme steun van alle lidstaten nodig zijn.

