NAJ DEJSTVA
GOVORIJO
Odziv Evropske komisije
na nacionalno posvetovanje na
Madžarskem

Madžarska vlada je aprila 2017 začela nacionalno posvetovanje z vsemi madžarskimi
gospodinjstvi z naslovom „Ustavimo Bruselj“, ki se osredotoča na šest specifičnih vprašanj. Več
trditev in navedb v posvetovanju je nepravilnih ali zelo zavajajočih. Evropska komisija želi na
podlagi neizpodbitnih dejstev razjasniti ta vprašanja.
Evropska unija ni in tudi nikoli ni bila „Bruselj“, temveč projekt, ki ga vodijo in ustvarjajo njene
države članice, od katerih je vsaka, tudi Madžarska, enostransko in demokratično odločila, da
želi v njem sodelovati. Vsaka od držav članic, vključno z Madžarsko, prevzame tako
odgovornost kot zasluge za skupaj sprejete odločitve.
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NERESNIČNA TRDITEV: „Bruselj nas želi prisiliti, da odpravimo znižanje pristojbin
za javne storitve“
RESNICA: Komisija in madžarska vlada imata isti cilj: gospodinjstvom zagotoviti
cenovno dostopno energijo. Najboljši način za dosego tega cilja je vzpostavitev
konkurenčnih energetskih trgov, spodbujanje energijske učinkovitosti in inovacij
ter sodelovanje na evropski ravni, da se zagotovi zanesljiva oskrba z energijo.
Delujoči trgi nudijo ljudem izbiro med dobavitelji, ki tekmujejo z nižjimi cenami in boljšimi
storitvami. Madžarska podjetja, ki kupujejo in prodajajo energijo na konkurenčnih trgih, imajo korist
od nižjih cen električne energije in jo lahko po nižjih cenah ponudijo tudi potrošnikom. V drugih
državah EU, v katerih cene energije niso regulirane, so bila gospodinjstva priča znižanju cen
električne energije. Poleg tega lahko države članice razen regulacije cen uporabijo tudi druge načine
za znižanje pristojbin za javne storitve.
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NERESNIČNA TRDITEV: „Bruselj želi Madžarsko prisiliti, da sprejme nezakonite
priseljence“
RESNICA: Evropska unija se bori proti nedovoljenim migracijam in državam
članicam pomaga pri upravljanju zunanjih meja.
Nova evropska mejna in obalna straža bo okrepila skupna evropska prizadevanja za učinkovitejše
upravljanje meja. EU pri odzivanju na vzroke teh težav sodeluje tudi z državami izvora in tranzita
migrantov. Izjava EU in Turčije je na primer za 98 % zmanjšala število prihodov v Grčijo. Prizadevamo
si tudi za izboljšanje stopnje vračanja migrantov brez urejenega statusa, ki nimajo pravice do
prebivanja v Evropi.
Nedovoljene migracije je treba razlikovati od prosilcev za azil. Evropska unija v odnosu do resničnih
prosilcev za azil spoštuje mednarodne obveznosti vseh demokracij, da bi zaščitila ljudi – moške,
ženske in otroke –, ki so zaradi vojne zapustili svoje domove. Ker je Evropa zdaj območje, na
katerem se lahko vsi državljani prosto gibljejo ter prebivajo in delajo v drugih državah, si države
članice delijo odgovornost za spoštovanje temeljnih humanitarnih pravic. Svet ministrov, v katerem
ima Madžarska prav tako svoj glas kot vse druge vlade, je določil pogoje za dostojen sprejem
prosilcev za azil in pošten azilni postopek. Komisija je predlagala premestitev do 54 000 prosilcev
za azil iz Madžarske v druge države članice, vendar je madžarska vlada temu predlogu
nasprotovala. Madžarska je zato pozvana, naj sprejme zelo majhno število prosilcev za azil (1 294)
– in ne „nezakonitih priseljencev“ – iz dveh najbolj preobremenjenih držav članic, tj. Grčije in Italije.
Te osebe so skrbno identificirane in imajo visoko možnost, da bodo resnično upravičene do statusa
begunca. Premestitev poteka po temeljitem postopku in varnostnem preverjanju s strani prihodnje
države gostiteljice.

NERESNIČNA TRDITEV: „Nezakonite priseljence, namenjene na Madžarsko, k
nezakonitim dejanjem spodbujajo ne le trgovci z ljudmi, temveč tudi nekatere
mednarodne organizacije“
RESNICA: Evropska unija ima politiko ničelne tolerance za trgovino z ljudmi in že
veliko let sprejema ukrepe za boj proti temu izkoriščevalskemu kaznivemu
dejanju.
Reševanje življenj na morju in skrb za ranljive osebe, ki bežijo pred prelivanjem krvi in vojno ter
potrebujejo mednarodno zaščito, nimata nič skupnega s spodbujanjem nedovoljenih migracij. Ne
obstajajo nikakršni dokazi o tem, da nevladne organizacije sodelujejo s kriminalnimi mrežami
tihotapcev, da bi migrantom pomagale vstopiti v EU. V primeru kakršnih koli sumov so za
preiskovanje pristojne države članice in ne EU. Madžarska upravičeno pričakuje, da se njeni zakoni
spoštujejo, pri tem pa uživa polno podporo Komisije in agencij EU, kot je Europol.
Nasprotno, nevladne organizacije in druge mednarodne organizacije spadajo med najbolj zanesljive
in dragocene partnerje pri reševanju begunske krize. Prosilcem za azil nudijo informacije in pravne
nasvete, zagotavljajo pa tudi zmogljivosti za sprejem in oskrbo ter s tem razbremenjujejo države

članice.

NERESNIČNA TRDITEV: „Na Madžarskem deluje vedno več organizacij s podporo iz
tujine, katerih cilj je vmešavanje v madžarske notranje zadeve na nepregleden
način“
RESNICA: Pogoje, pod katerimi nevladne organizacije izvajajo svoje dejavnosti,
načeloma ureja nacionalno pravo. Evropska unija ima stroga pravila o
preglednosti in lobiranju v evropskih institucijah.
Nevladne organizacije so pomemben del civilne družbe in demokratičnemu sistemu vladanja
zagotavljajo dragoceno podporo. Institucije EU tako kot nacionalne vlade in mednarodne
organizacije po vsem svetu vzdržujejo odprt, pregleden in reden dialog s civilno družbo. Organizacije
civilne družbe se včasih strinjajo s politikami EU, včasih pa ne, vendar nas ni nikoli strah pojasniti
svojega dela, njih pa pustimo, da opravljajo svoje delo. Isti prostor za tako razpravo bi bilo dobro
imeti tudi na nacionalni ravni.
Vsakdo, ki želi s srečanjem s predstavniki institucij EU vplivati na politike EU, mora razkriti svoj
proračun za zadnje poslovno leto, vključno z zneskom sredstev, ki jih prejme od EU. Pravila EU o
preglednosti se uporabljajo enako za vse interesne skupine. Ta preglednost omogoča javnosti – na
Madžarskem in v drugih državah EU –, da presoja naše delo, taka javna razprava pa prispeva h
krepitvi demokracije.
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NERESNIČNA TRDITEV: „Bruselj napada naše ukrepe za ustvarjanje delovnih mest“
RESNICA: Niti Komisija niti Evropska unija ne napadata madžarskih politik za
ustvarjanje delovnih mest.
Nasprotno, EU močno podpira ustvarjanje delovnih mest na Madžarskem, saj je na primer v obdobju
2007–2013 samo s financiranjem regionalne politike Madžarski namenila več kot 21 milijard EUR
za podporo rasti in ustvarjanju delovnih mest. Madžarski organi so poročali, da je to pomagalo
ustvariti več kot 150 000 delovnih mest. V okviru Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI),
vzpostavljenega na podlagi Junckerjevega načrta, je bilo doslej za dejavnosti na Madžarskem
namenjenih 26 milijonov EUR , kar naj bi po pričakovanjih spodbudilo naložbe v državi v celotnem
obsegu 626 milijonov EUR. EU je bistven vir financiranja. V obdobju 2007–2013 je EU financirala
57 % vseh državnih kapitalskih naložb na Madžarskem (najvišja stopnja v EU). V obdobju 2014–
2020 so na Madžarskem predvidene naložbe EU v višini več kot 25 milijard EUR, kar pomeni
368 EUR na prebivalca Madžarske na leto.
Poleg tega je madžarska vlada sama odgovorna za nacionalno ekonomsko politiko. Pravo EU določa
zgolj usklajevanje ekonomskih politik med državami članicami. O vseh političnih smernicah
razpravljajo in odločajo ministri za finance ali ministri za zaposlovanje iz vseh držav članic, pri čemer
madžarska vlada polnopravno sodeluje.

NERESNIČNA TRDITEV: „Bruselj napada našo državo zaradi znižanja davkov“
RESNICA: Evropska komisija ne posega v nacionalne davčne politike niti takih
posegov ne predlaga. Davčna pravila EU morajo soglasno sprejeti vse države
članice, kar pomeni, da je madžarska vlada odobrila vsa veljavna pravila.
Določitev stopenj davka od dohodkov pravnih oseb in stopenj dohodnine je suverena pravica vsake
države članice, EU pa se v to nima namena vmešavati. O vseh vprašanjih v zvezi z davki lahko EU
odloči le, če vse države članice, vključno z Madžarsko, soglašajo. Medtem ko so države članice EU
soglašale le z minimalnimi stopnjami DDV, je madžarska vlada določila stopnjo v višini 27 %. To je
najvišja stopnja DDV v celotni EU.
Pravila o minimalnih davčnih stopnjah je mogoče spremeniti le, če s tem soglašajo vse države
članice, tako da spremembe niso mogoče brez soglasja madžarske vlade. Madžarska je sprejela
nižjo stopnjo DDV za internetne storitve, kar pomeni kršitev pravil, s katerimi je Madžarska
soglašala na ravni EU. Zato je Komisija Madžarsko opozorila na zadevna pravila. Komisija bo letos
pripravila predloge, da bi imele države članice več svobode pri določanju stopenj DDV. Za to bo
potrebno soglasje vseh držav članic.

