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EURÓPA
MI VAGYUNK!
Nem kérdés: Magyarország Szent
István óta Európa része. Az Európai
Unió jövője Magyarország jövője is.
EU-tagságunknak nincs életképes
alternatívája. Egy erős Magyarország
csak egy erős Európában képzelhető el.
Az EU a kontinens legnagyobb sikertörténete. Soha semmi nem tudta ennyi
ideig garantálni a szabadságot, a jólétet
és a békét a kontinensen egyszerre
ennyi ember számára. Ezt az Európát
akarja elvenni tőlünk Orbán Viktor.
Ezt kell most megvédenünk. Nem elég
megóvnunk mindazt, amit az EU alapító
atyái ránk hagytak örökségül, amiért
szüleink és nagyszüleink küzdöttek.
Küldetésünk egyértelmű: Európát
meg kell újítanunk.
A Momentum Európája jövőbe tekintő:
képes a fejlődésre, támogatja az
innovációt, felelősen fejleszt, befektet
a jövőbe, és figyel a következő generációk érdekeire is.
A Momentum Európája erős: nagyhatalomként lép fel a világban, nem enged
az orosz elnyomásnak, hatékonyan védi
a határait, és közös hadsereggel érvényesíti érdekeit a határain túl, a NATO-t
kiegészítve.
A Momentum Európája összetartó:
értékeit és érdekeit megvédi az EU-n
belül is, a közpénz ellopását sem hagyja
büntetlenül, és közel van az emberekhez.
Európa több néhány intézménynél
és eszménél – Európa mi vagyunk.

Magyarország válaszút előtt áll.
A 2019-es európai parlamenti
választás tétje, hogy egy kicsi,
gyenge és széthúzó Európában,
vagy egy nagy, erős és összetartó
Európában képzeljük el
hazánk jövőjét.
Nekünk Európa már nem vágyálom,
hanem a mindennapi valóság.
Mert Európa több, mint egy fapados
repülőút, mint egy Erasmus-félév vagy
egy Skype-beszélgetés a kint dolgozó
rokonnal. Európa mi vagyunk itthon,
Magyarországon is. Európa ott van
a baráti társaságainkban, a munkahelyi
sikereinkben, a boltok választékában.
Európa ott van minden hazafiban,
aki egyszerre hisz saját nemzetében
és egy egységes Európában.
Európa bennünk van: 2019 májusában
magunkért állunk ki.
Értékeink megvédéséért, szövetségünk
megerősítéséért, Magyarország helyéért
– nem csak a térképen, hanem az asztalnál is. Az asztalnál, ahol eldől: tovább
épül vagy szétesik Európa. Nem leszünk
azonban egyedül ennél az asztalnál:
a kérdés az, hogy bomlasztó populistákat vagy építő demokratákat, valódi
európaiakat engedünk-e oda. A választás tétje az, hogy a Momentum és ös�szetartó szövetségesei erősítik-e meg
Európát, vagy a Fidesz és széthúzó
elvbarátai gyengítik-e tovább.
Mi egy erős Magyarország
és egy erős Európa pártján állunk
– MERT EURÓPA MI VAGYUNK.
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JÖVŐBE TEKINTŐ
EURÓPA

A Momentum a jövő pártján áll Európában csakúgy,
mint Magyarországon. Vissza kell vennünk a jövőnket. Be kell fektetnünk a jövőbe, és lehetőséget kell
adnunk az új generációnak, hogy mind érezhessük:
Európa mi vagyunk.
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I.

FIATALOK EURÓPÁJA

1. Kapjon európai vasúti bérletet
minden érettségiző!
Minden érettségizőnek Interrail vonatjegyet biztosítunk, mert mindenkinek jár
a lehetőség, hogy megismerje Európát
és európai polgártársait. Hisszük, hogy
gondolkodó, világlátott állampolgárokra
van szükség, nem szavazógépekre.
Minden fiatalnak lehetőséget kell
kapnia arra, hogy megtapasztalhassa:
Európa mi vagyunk.

2. Legyen nagyobb
az Erasmus-program!
Kezdeményezzük az Erasmus-program
költségvetésének és az egy főre jutó
ösztöndíjnak a megháromszorozását.
A cél, hogy szülői támogatás nélkül is
meg tudjanak élni a fiatalok a külföldi
szemeszter alatt. Az Erasmus az EU
legsikeresebb programja: már eddig
is európaiak egész generációit hozta
közelebb egymáshoz és Európához.
Egymás megismerése és megértése
a kulcs a közös, európai jövőnkhöz.
Ezért az Erasmus kapuit tágra kell
nyitni, hogy a leghátrányosabb helyzetű diákok is eltölthessenek egy szemesztert egy másik EU-tagállamban.

3. Középiskolásoknak
is legyen Erasmus!
Kezdeményezzük, hogy az Erasmus+
program kiszélesítésével minden
középiskolás eltölthessen két hetet
egy másik tagországbeli partneriskola
vendégeként. Azoknak a diákoknak
is meg kell tapasztalniuk, hogy Európa
mi vagyunk, akik nem vesznek részt
a felsőoktatásban.
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4. Működjünk együtt
az oktatásban!
Támogatjuk a határokon átnyúló
oktatási együttműködést, hiszen így
lehet a leghatékonyabban biztosítani
a folyamatos tudásmegosztást az EU
egyes térségei között. A korlátlan
hozzáférést biztosító webes kurzusokra
épülő képzéseket és a nemzetközi
partnerintézményi kapcsolatok
elterjedését uniós források
biztosításával is ösztönözni kell.

5. Tanuljon mindenki
európai uniós ismereteket!
Az Európai Unió működésének
alapjait már a gimnáziumban meg
kellene ismerniük a magyar diákoknak.
Ezért uniós szinten javasolnánk az
európai uniós ismeretek kötelezővé
tételét a középiskolákban. Az európai
parlamenti képviselőknek pedig kötelezővé tennénk, hogy látogatói keretükből évente egyszer egy középiskolás
diákcsoport látogatását finanszírozzák.
Így ciklusonként mintegy 2500 magyar
gyerek juthatna el Brüsszelbe.
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II. A JÖVŐ EURÓPÁJA
1. Teremtsük meg
a Digitális Európát!
Az Európai Uniónak a digitális
forradalom élén van a helye. Az erre
fordított 9 milliárd euró uniós forrás túl
kevés. Ez ahhoz vezethet, hogy az EU
lemarad versenytársaitól a digitalizáció
terén, miközben az egyes tagállamok
közti különbségek nőnek, az új tagállamok felzárkózása nehéz. Jelentősen
növelnénk a nagyteljesítményű számítógépes rendszerekre, a mesterséges
intelligenciára és a kibervédelemre
költött pénzt. A gazdaság és a közszolgáltatások gyors modernizálására és
a lakosság digitális készségeinek fejlesztésére van szükség. Ebbe beletartozik
a közoktatásban a digitális írástudás
korszerű oktatása is.

2. Támogassuk jobban
az innovációt!
Támogatjuk az innovációra költött pénz
másfélszeresére növelését a Horizon
Europe programmal (összesen 100
milliárd euróra). Az új technológiákra
költött pénz az egyik legjobban
megtérülő befektetés Európa számára.
Befektetésre van szükség a fenntartható fejlődés, a modern egészségügy
vagy például az űrkutatás területén is.
A magyar kormánynak nem akadályoznia, hanem támogatnia kell a célkitűzést, hogy magyar vállalkozások és
egyetemek sikerrel pályázhassanak
a Horizon Europe forrásaira. Ugyanakkor, mivel a Horizon Europe forrásaira
közvetlenül kell pályázni, a megemelt
költségvetéssel még több magyar vállalkozás fejlődhetne az Orbán-család
ügyeskedéseitől függetlenül.

3. Növeljük a befektetést
a kutatásba és a fejlesztésbe!
Kezdeményezzük a K+F befektetések
jelentős növelését az Európai Unió
szintjén. A következő költségvetési
időszakra tervezett 15 milliárd eurós
ráfordítás megkétszerezését javasoljuk.
Ezekből a jövedelmekből a felsőoktatási intézmények is részesülnének.
Ha Európa nem fejleszt érdemben,
akkor végképp lemarad a globális
versenyben. Ahhoz, hogy meghaladjuk
az “öreg kontinens”-mentalitást, sokkal többet kell fejlesztésbe fektetnünk
európai szinten. Itthon is tartanunk kell
magunkat az EU által meghatározott
célhoz, hogy a K+F kiadások érjék el
a GDP 3%-át. Ez az érték jelenleg
kevesebb, mint 1,5%.
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4. Tartsuk szinten
a kohéziós pénzeket!
Célunk, hogy a 2020–2027-es európai
költségvetésben Magyarországnak juttatott kifizetések összértéke ne csökkenjen. Erősítjük az állam alatti regionális
szintű döntéshozatalt a támogatás-,
környezetvédelem- és energiapolitika területén. A második, harmadik és
negyedik Fidesz-kormány történelmi
lehetőséget mulasztott el hazánk felzárkóztatásában és modernizációjában
a jelenlegi költségvetési ciklus forrásainak ellopásával. Magyarország az
EU tagállamai közül GDP-arányosan
a legnagyobb összegben részesült a
támogatásokból, de ezeket nem jövőbe
mutató fejlesztésekre, hanem az uram
bátyám rendszer kiépítésére fordította.

5. Legyen Európa fenntartható
és környezettudatos!
Támogatjuk a fenntarthatósággal
és környezetvédelemmel kapcsolatos
európai uniós törekvéseket. Az EU-nak
élen kell járnia a körforgásos gazdaság
előmozdításában és a hatékony hulladékkezelésben. Az európai döntéshozatalban előtérbe kell kerülnie a biodiverzitásnak és az ökoszisztémának.
Európának világelsőnek kell lennie
a fenntartható városok, a tiszta vizek
és mezőgazdasági területek tekintetében. Célunk a természeti értékeink óvása és hogy minden állampolgár tiszta
ivóvízhez, levegőhöz és élelmiszerhez
juthasson.
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III. ENERGIAFÜGGETLEN EURÓPA
1. Építsünk közös európai
energiahálózatot!
Célunk, hogy a magyar állampolgárok
energiafelhasználása biztosítva legyen.
Ehhez az uniós tagországok között
szabad energiaáramlást kell biztosítani.
A szabályozási akadályok felszámolásával, határokon átnyúló hálózati ös�szeköttetésekkel és a megújuló energiát
termelő eszközök hálózatba emelésével
tehetünk ezért. A magyar-horvát
gázvezetéket kétirányúvá kell tennünk,
a magyar-románt pedig bővíteni kell,
hogy biztonságos ellátás mellett valódi
versenyt teremthessünk az energiapiacon.

2. Vessük le az
orosz gázbéklyót!
Kezdeményezzük, hogy a közös
energiahálózatban közösen kezeljük
a cseppfolyós gázt is. Az LNG-terminálok
az EU energiafüggetlenségéhez szükségesek; ezeken keresztül szövetségeseinktől, például Norvégiától vagy az Amerikai
Egyesült Államoktól juthatnánk energiához. Így nem kizárólag versenytársunktól,
a keleti szomszédunk ellen hadat viselő
Oroszországtól függenénk. Az EU-nak
ugyanakkor közösen kell megépítenie
és fenntartania több nagy kapacitású
LNG-terminált, hiszen csak így biztosítható az olcsó kivitelezés és működtetés.
Emellett további gáz-interkonnektorok
építésével, a meglévő hálózat bővítésével
és kétirányúsításával kell felvenni a harcot
az orosz energia-hadviseléssel.
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IV. EURÓPA: KERESKEDELMI
NAGYHATALOM

1. Legyen Európa a korrekt
szabadkereskedelem bajnoka!
A Momentum Európája kereskedelmi
nagyhatalom. A szabályokat követő és
betartó szabadkereskedelem nemzetközi bajnokának kell lennünk. Hisszük,
hogy az EU-nak szabadkereskedelmi
egyezményeken keresztül kell garantálnia polgárai hosszútávú jólétét és
biztonságát, ezek révén kell biztosítania
saját vezető szerepét a világpolitika
színpadán. A szabadkereskedelem legnagyobb nyerteseinek pedig méltányos
módon kell hozzájárulniuk közösségünk
sikeréhez.

2. Használjuk az európai tőkét
az európai érdekek védelmére!
Az európai uniós tőke nemcsak
a polgárok jólétének, de az Európai
Unió befolyásának, így a polgárok
érdekvédelmének is első számú
eszköze. Az EU feladata és felelőssége,
hogy adminisztratív és diplomáciai
infrastruktúrájával az unió tőkeexportját támogassa.
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ERŐS EURÓPA
Az Európai Uniót számos terrortámadás rázta meg
az elmúlt években, és a hidegháború után huszonnyolc évvel veszély fenyegeti Oroszország felől is.
Mindent meg kell tennünk, hogy európai és nemzeti
közösségünk biztonságát közösen biztosítsuk.
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I.

BIZTONSÁGOS EURÓPA

1. Állítsunk fel állandó
európai hadsereget!
Támogatjuk egy közös, állandó európai
hadsereg létrehozását. Ennek a közös
hadseregnek nem csupán az önvédelem
lenne a célja, az európai biztonsági
érdekeket érvényesítenénk az EU
határain túl is, elsősorban békefenntartóként, a NATO-t kiegészítve. A nemzeti
haderők egy részét egyesíteni kell, és
ezzel többnemzetiségű egységeket kell
létrehozni. Ezek az egységek az EU
határain túli műveletek végrehajtására
vagy a NATO keretein belül az önvédelmi
feladatok teljesítésére alkalmasak lennének. Ennek jogi keretei már jelenleg is
adottak, csak a politikai akarat hiányzik.

2. Teremtsünk önálló,
egységes európai hadiipart!
Az európai fegyverpiac rendkívül
széttagolt: minden fegyvernemben
fegyverek tucatjait használják az EU-s
országok haderői. Az EU-s kereslet egy
töredezett hadiipart tart fenn: sok,
viszonylag kicsi gyártó versenyez egymással Európában. Valódi tőkeerő
és méretgazdaságosság hiányában
az európai gyártók amerikai versenytársaik mögött kullognak egy sor technológiában. A változatos fegyverzettel felszerelt európai haderők kisebb eséllyel
tudnak együttműködni. Ahhoz, hogy
Európa katonai értelemben is nagyhatalom lehessen, az európai érdeket követni
képes európai haderőnek kell vezetnie
a fejlesztési törekvéseket. Nagy, közös
európai gyártóknak kell kiszolgálnia az
európai szinten általános igényeket.
Közös európai vadászgépek, tengeralattjárók, hadiflotta és harckocsik – ezek
egy biztonságos Európa alappillérei.
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II. INFORMÁCIÓS UNIÓ
1. Teremtsük meg
az európai CIA-t és FBI-t!
Erős európai hírszerzésre és kémelhárításra van szükség. Az elsősorban
Oroszország és Kína felől érkező információs fenyegetést csak hatékonyan
együttműködő európai rendőrségek
és biztonsági szolgálatok tudják
leküzdeni. Noha a közös hírszerzés és
elhárítás létrehozása nem reális, az
együttműködés erősítésének igenis van
tere, kétoldalú és multilaterális alapon
egyaránt, ehhez pedig a jelenleginél
több erőforrás szükséges. Az erősebben
együttműködő európai biztonsági szolgálatok hatékonyabban tudnának fellépni
a terrorszervezetek ellen is, Magyarország
aktív részvételével. Az információ- és
adatvédelem területén, az ipari kémkedés
elleni küzdelemben, illetve a belbiztonsági
területeken (terrorelhárítás, szervezett
bűnözés, alkotmányos rend védelme)
is részt kell vennünk ebben az összeurópai együttműködésben.

2. Lépjünk fel együtt
az orosz támadás ellen!
Oroszország agresszív fellépése
az európai határvidéken fenyegeti
Magyarország és Európa biztonságát.
Az orosz vezetés már Ukrajnával is
háborúban áll. A hibrid fenyegetéssel
pedig Európa csak egységben tud
megküzdeni, ezért közös, határozott
fellépésre van szükség az egyensúly
és a határok biztosítása érdekében.
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3. Védjük meg magunkat
a kibertérben is!
Európai kibervédelmi stratégiára
és a kibervédelemért felelős ügynökségre
van szükség. Az Oroszország, Kína,
és egyéb geopolitikai versenytársak által
a kibertérben jelentett fenyegetés egész
Európát érinti, a hatékony fellépés pedig
csak közösen lehetséges. Az európai
információs rendszerek és a nemzeti
információs rendszerek védelmét is
közös tervvel, közös ügynökséggel
lehet biztosítani az EU-ban.

4. Vegyük komolyan
az információs védelmet!
Az Oroszország által terjesztett álhírek
és propaganda a legsúlyosabb közvetlen
biztonsági fenyegetések egyike
Magyarországra és Európára nézve.
Az orosz propaganda elleni fellépésért
felelős egység állományának bővítésével, a legjobb nemzeti gyakorlatok átvételével, a szervezet munkatársainak uniós
állományba vételével és az egység
önálló költségvetésének megteremtésével hatékonyan felvesszük a harcot
az orosz dezinformációs támadások
ellen. Az East StratComnak szorosan
együtt kell működnie a közös európai
kémelhárítással. A közoktatást pedig
– az EU támogatásával – alkalmassá kell
tenni arra, hogy minden diák felismerje
az álhíreket.
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III. ÚJ KÖZÉP-EURÓPA
Az európai integrációt hátráltató, egyre inkább Oroszország érdekeit kiszolgáló
visegrádi négyeket egy Új Közép-Európának kell felváltania. Ez az Új Közép-Európa
egy gyorsan fejlődő térség és a fejlődés motorja lehet az EU-ban. Eközben szoros,
szakpolitika-központú együttműködéssel biztosítja a biztonságot és a gazdagodást
saját polgárainak – és a biztonságot őshonos kisebbségeinek, elsősorban a határon
túli magyaroknak. Ezt az Új Közép-Európát építi a Momentum az osztrák
NEOS-szal, a lengyel Nowoczesnával, a szlovák Progresszív Szlovákiával
és a román USR-rel együtt.

1. Legyünk progresszív
pólus Európában!
A közép-európai régió országainak
a gáncsoskodás helyett az európai
integrációs folyamatok élére kell állnia.
Hisszük, hogy egyedi közép-európai
tapasztalatunkkal aktívan hozzájárulhatunk a jövő Európájához egy sor
területen, így például a közös infrastruktúrában, a határvédelemben vagy
külpolitikában. Egy erős közép-európai
régió az EU fejlődésének motorja lehet
– Közép-Európa fejlődésének pedig az
EU hibáit kijavítani akaró, szoros térségi
együttműködés a kulcsa.

2. Támogassuk közösen
a vállalkozásokat!
Az Európai Unió számos támogatási
formát kínál a kis- és közepes vállalkozások fejlesztéséhez. Mind a pályázati
folyamat során, mind az elnyert támogatások felhasználásánál jóval sikeresebbek lehetnek a régió vállalkozásai,
ha együttműködnek. Ehhez minden
támogatást és információt meg kell
adni az érintetteknek, a közoktatás
ilyen irányú átalakítását is ideértve.
Támogatjuk a vállalkozói Erasmusprogram kibővítését, és a hasonló,
tudásmegosztást ösztönző
programokat.

3. Teremtsünk regionális
energiauniót!
Azért, hogy az energiaforrások és
szállítási útvonalak ne egy-egy fő
útvonaltól vagy szállítási úttól függjenek,
támogatjuk ezek sokszínűsítését.
Támogatjuk a közép-európai cseppfolyósgáz-infrastruktúra fejlesztésére
irányuló projekteket (pl. a “Három
Tenger Kezdeményezést”), és megszerezzük ezekhez az Európai Unió pénzügyi támogatását. Regionális energiaunióra törekszünk, hogy megteremtsük
a biztonságos ellátást.
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IV. OKOS MENEKÜLTPOLITIKA
A 2015-ben kirobbant migrációs válság kezelésében az Európai Unió kudarcot vallott.
A mai napig nem sikerült hatékony, hosszú távon működőképes közös megoldást
találni erre a súlyos kihívásra. Részben azért történt így, mert a populista kormányok
nem szeretnének megoldást találni. Így van ezzel a jelenlegi magyar kormány is,
amely a válsághelyzet fenntartásában érdekelt. A Momentum migrációs politikájának
három pillére Magyarország és a többi európai állam védelme, a menedékkérők
alapvető emberi jogainak biztosítása és a közös európai fellépés megvalósítása
minél több területen.
1. Európa biztonsága legyen az első!
A Momentum számára elsődleges
Magyarország és Európa biztonsága.
A menedékkérés folyamata a stabilitás
és a törvényes rend betartása mellett
menjen végbe. Ez az érdeke a célországok állampolgárai mellett a menedékkérőknek és a határőrizeti hatóságoknak is. Az elmúlt évek tapasztalatai
alapján különösen nagy figyelmet kell
fordítanunk az embercsempészet és
okirathamisítás, illetve a terrorizmus
elleni harcra. Ebben a Frontex megerősítése, illetve a hírszerzés és elhárítás
európai szintű összehangolása
a legfontosabb eszközünk.
2. Legyünk emberségesek!
A biztonság és emberségesség
a migrációs politikában nem egymással
ellentétben álló szempontok, sokkal
inkább egymás feltételei. A menedékkérők emberi jogait az Európai Unió
külső határainak elérésétől kezdve
teljeskörűen védenünk kell. Biztosítani
kell az emberséges bánásmódot
a tranzitzónákban is. A menedékkérők
ellátásában és segítésében folyamatosan
együtt kell működni a civil társadalom
képviselőivel, jogvédő szervezetekkel és az ENSZ szakértőivel is. Mind a
bevándorlási alapelveknek és a szervek
működésénekátláthatónak kell lennie.
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3. Keressünk valódi,
európai megoldást!
A migrációs kihívás csak úgy kezelhető
hatékonyan, ha teljes európai együttműködés valósul meg. Az Európai Unió
a tagállamok közötti bizalomra épül.
A közösségen belül lebontott határok,
a schengeni övezet megóvása miatt
szükséges, hogy egyetértés alakuljon ki
a tagállamok között a migráció szabályozásáról. Az elmúlt időszakban jelentős lépések történtek ezen a területen,
amelyeket a magyar kormánynak és
az Európai Parlament magyar képviselőinek támogatnia kell. Ezek között
említhetjük például a migráció legjelentősebb kibocsátó térségeinek hatékony
támogatását. Az európai együttműködésnek a migráció területén ki kell
terjednie a közös határőrizetre, a befogadott menekültek ellátási terheinek
megosztására, illetve a környező, kibocsátó térségek stabilizálására.

4. Kvótakereskedelemmel biztosítsuk
a tagállamok autonómiáját!
A formálódó kvótarendszert átalakítjuk:
az egyes országokra kirótt kvótákkal a
nemzetállamok - a Kiotói Egyezmény
klímavédelmi szabályozásához hasonlóan – kereskedhetnek. Így egy tagállam
dönthet úgy, hogy nem kíván menekülteket befogadni, ehhez azonban egy
másik országgal meg kell állapodnia
a menekültek átvállalásáról és a menekültellátáshoz való anyagi hozzájárulásról
vagy a kibocsátó régiók stabilizálásában
való szerepvállalásról.

5. Legyen nagy és önálló
az európai határőrség!
A Frontex lássa el önállóan az Európai
Unió határainak védelmét! Ehhez
humán- és anyagi erőforrásait egyaránt
növeljük, különösen az EU keleti, délkeleti és déli határain. A külső határvédelem így az európai szolidaritásnak
megfelelően közösen történik.
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ÖSSZETARTÓ
EURÓPA

Az elmúlt években az Európai Uniót a széthúzás
jellemezte. Széthúzást gerjesztenek az európai
populisták, köztük Orbán Viktor. A széthúzás miatt Európa a globális eljelentéktelenedés útján
halad. Ezért ezeket a folyamatokat minden eszközzel vissza kell fordítani. Bátor, önkritikus politikára
van szükség, amely a problémák gyökerét támadja. Közös európai intézményeinket fel kell ruházni
a megfelelő jogkörökkel, működésüket meg kell
reformálni, a tagállamok közötti szolidaritást meg
kell erősíteni. Ezzel párhuzamosan a jövőt és
közös anyagi forrásainkat felélő, felelőtlen politikát
folytató kormányokat hathatós eszközökkel rá kell
bírni a szabálykövető magatartásra. Így lehet Európa minden polgárának és államának egyenlő esélye
a fejlődésre és növekedésre.
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I.

EMBERKÖZELI EURÓPA

1. Szavazzunk európai listákra!
Az Európai Parlament Európa jövőjéről
határoz. Ezért az EP-választásnak
is európai kérdésekről kell szólnia.
Az EP-képviselőknek nemcsak pártjuk,
de még csak nem is hazájuk választóit,
hanem az összes európai választót kell
képviselniük. Ezért támogatjuk, hogy
2024-től az európai pártcsaládok
egy-egy közös európai listát állítsanak,
és az EP-választáson minden európai
állampolgár ezekre szavazhasson.

2. Válasszuk mi az elnököt!
Az Európai Bizottság az Európai Unió
„kormánya”. A Bizottság elnöke közvetlen és demokratikus felhatalmazással
sokkal hatékonyabban végezhetné
a munkáját. A jelöltek nyílt kampányolása, az európai polgárok közvetlen
meggyőzése mindenki számára világossá tenné, hogy milyen szellemben
kívánnak dolgozni, és hogy képzelik
Európa jövőjét. Meggyőződésünk, hogy
ebben a kérdésben nem pártalkuknak,
hanem a közvetlenül kinyilvánított
népakaratnak kell döntenie.

4. Tegyük hatékonyabbá
az európai intézményrendszert!
Át kell világítani a közös európai intézmények felépítését és működését:
a párhuzamosságokat fel kell számolni,
a túlburjánzó bürokráciát csökkenteni
kell. A költségkímélés érdekében az
Európai Parlament strasbourgi épületét
be kell zárni; legyen a Parlament
székhelye a brüsszeli épület!

3. Adjunk mindenkinek beleszólást
az EU-s döntéshozatalba!
Le kell rövidíteni az időt, ami alatt
a sikeres európai polgári kezdeményezések javaslatai az Európai Bizottság
elé kerülnek. Az Európai Parlamentet
kötelezni kell ezen kezdeményezések
tárgyalására. A szükséges aláírások
számát egymillióról ötszázezerre kell
csökkenteni. Az európai polgári kezdeményezések intézményét a középiskolai
neveléstől kezdődően meg kell ismertetni
az európai állampolgárokkal.
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II. BÜSZKE EURÓPA
1. Ne lehessen eltitkolni
az európai sikereket!
Kezdeményezzük, hogy az Európai
Bizottságnak saját források legyenek
elkülönítve kommunikációs célokra.
Emellett minden tagországot kötelezünk, hogy költségvetésének 0,001
százalékát (Magyarországon 170 millió
forintot) minden EP-választás előtt
a Bizottság által jóváhagyott üzenetek
terjesztésére fordítson. A tagországokat
kötelezzük arra is, hogy közszolgálati
csatornáik főműsoridős híradóiban számoljanak be minden, a költségvetés 0,1
százalékát (Magyarországon 17 milliárd
forintot) meghaladó összköltségvetésű,
uniós támogatással megvalósuló beruházásról, kiemelve, hogy a beruházás az
Európai Unió támogatásával és forrásaiból valósult meg. A megvalósult projektek átadására az Európai Bizottság
egy képviselőjét is meg kell majd hívni,
hogy beszédet mondjon. Az átvágandó
szalagnak pedig felerészben a nemzeti,
felerészben az uniós szimbolikát kell
követnie. Így az EU eredményeit kézzelfoghatóvá tesszük, a kormánypropagandát pedig ellensúlyozzuk.
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2. Védjük meg az őshonos
kisebbségeket Európa-szerte!
A más országban élő magyarok védelme
a magyar állam kötelessége. Ám
a magyar állam eszközei végesek. Ezért
támogatjuk, hogy a kisebbségvédelem
európai szinten kezelt kérdés legyen.
A XXI. század Európájában a kisebbségi
jogok (mint a nyelvhasználathoz,
az anyanyelven történő oktatáshoz
és az önkormányzatisághoz való jog,
valamint a diszkrimináció tilalma)
egyenlően illetik meg az őshonos
kisebbségi közösségeket. A sok országban élő magyarság közös érdeke, hogy
a határon túli közösségek egyenlő
és igazságos elbánásban részesüljenek
az Európai Unión belül, hogy a magyar
nyelv és kultúra megmaradjon és virágozzon. Ha a kisebbségi kérdés nemzetállami hatáskör marad, akkor a kisebbségi magyarok mindig elővehetők
a nemzeti politikában, minden választáson kikiálthatók ellenségnek. El kell
érnünk, hogy szülőföldjén maradva
is érvényesülhessen minden magyar.

III. TISZTESSÉGES EURÓPA
1. Európai Ügyészség:
ne hagyjuk büntetlenül!
Az elszabadult korrupció a közelmúltban számos európai uniós tagállam
fejlődésének megtorpanásához,
egyes esetekben gazdasági összeomlásához is hozzájárult. Ahhoz, hogy
Európa valódi közösségként működjön,
biztosítani kell a közös erőforrásaink
feletti közös felügyeletet. Nem elég
lefektetni a szabályainkat és értékeinket,
érvényt is kell szerezni nekik. Az Európai Ügyészség biztosítékot jelent
a jogsértések és a korrupció elleni
hatékony fellépésre minden tagállamban, akkor is, ha az adott tagállam
kormánya vonakodna fellépni az uniós
pénzekkel való visszaélések ellen.
Magyarország elemi érdeke, hogy
a csatlakozással is kifejezze elkötelezettségét az átláthatóság és a jogkövető magatartás iránt. A keret adott:
20 tagállam már el is fogadta az
intézmény felállítását. Célja az uniós
források elköltésének hatékonyabb
ellenőrzése. Az Európai Ügyészség
visszaélések esetén EU-s szintű vádemelési hatáskörével is élhet. Ugyanígy
az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)
jogosítványait is erősíteni kell.
2. Legyen minden pénz útja követhető!
Minden európai forrást az Európai
Ügyészségnek kell felügyelnie.
A kohéziós források kifizetésének csak
akkor van értelme, ha az adott ország
támogatásainak elköltését az európai
közösség ellenőrzi. Ezt az ellenőrzést
biztosíthatja az Európai Ügyészséghez
való csatlakozás. A fejlesztési pénzek
az európai polgárok adóiból jönnek.
Ez a mi pénzünk, és meg kell akadályoznunk, hogy egy-egy elszabadult
kormány elsíbolhassa.

3. Szerezzünk érvényt az érdekeinknek
és az értékeinknek!
A Momentum határozottan kiáll amellett,
hogy az EU érvényt szerezhessen saját
értékeinek és érdekeinek. Jelenleg
azokon a területeken, ahol az egyes
tagállamok közös intézmények kezébe
adták az irányítást, nem lehet kényszerítő
intézkedéseket hozni. Ugyanez igaz
a közös európai források felhasználására is: szükség esetén itt is kényszerítő
vagy büntető intézkedésekre lehet
szükség. Ezek hiányában az Unió nem
értelmezhető közösségként. Ez nem
jelenti egyetlen tagállam szuverenitásának szükségtelen korlátozását sem,
vagy lakosságának rosszhiszemű
büntetését, de a lépés biztosítja
az elszámoltathatóságot.
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IV. JÓLÉTI EURÓPA
1. Magyar euró: egységes
piacra egységes pénznemet!
A közös valuta a béke és a stabilitás,
továbbá a tartós gazdasági fejlődés
egyik legfontosabb sarokköve kontinensünkön. Biztosítja az Európai Unió
gazdasági egységét, egyszerűsíti pénzügyeinket, és ezzel az európai polgárok,
vállalkozások mindennapjait jelentősen
megkönnyíti. Szavatolja, hogy Európa
aktívabban, gyorsabban, hatékonyabban
kapcsolódjon be a világgazdaság vérkeringésébe, és élénkíti az Európai Unió
tagállamainak kereskedelmi kapcsolatait,
növeli tőkevonzó képességüket. Egy
egységes, stabil valuta minden európai
tagállamnak védelmet jelent, ha a világgazdasági folyamatok kedvezőtlenre
fordulnának. Éppen ezért a Momentum
meggyőződése, hogy az eurózóna egységét biztosítani kell, és Magyarországnak
is csatlakoznia kell hozzá. Az euró
bevezetése nemcsak a magyar gazdaság
konvergenciájának és pénzügyi stabilitásának a záloga, de a mag-Európához
való csatlakozás előfeltétele is. Mindenekelőtt világosan ki kell nyilvánítani
a politikai akaratot a közös valuta
bevezetésére, majd megfelelő előkészítés (ld. https://momentum.hu/euro)
után a lehető legkorábbi, életszerű
céldátumot megjelölni a csatlakozáshoz.

22

2. Európai költségvetéshez európai
pénzügyminisztert!
Az európai gazdasági integráció félkarú
óriás a közös költségvetési politika nélkül.
A Momentum híve az integráció mélyítésének és föderális alapra helyezésének
ezen a kulcsfontosságú területen. Támogatjuk a közös európai pénzügyminiszteri
pozíció létrehozását, és hogy fokozatosan
minél több területen valósuljon meg a
közös költségvetési felügyelet. Emellett
hosszabb távon szorgalmazzuk az olyan
kiegyenlítő eszközök bevezetését, mint
a közös munkanélküliségi biztosítás.
Ezek az intézkedések lehetővé tennék,
hogy válságok esetén a jelenleginél több
gazdaságpolitikai eszköz segíthesse
az érintett államokat.

4. Stabilizáljuk a pénzügyeket!

3. Közös felelősségvállalást, hatékony
válságkezelést!

Az Európai Unió minden tagállamának
érdeke, hogy a közösség gazdasági
stabilitása ne kerüljön veszélybe.
Jelenleg egy-egy ország felelőtlen
költekezése, fenntarthatatlan költségvetési politikája és eladósodása miatt
ez könnyen előfordulhat. Éppen ezért
érvényt kell szerezni mindazoknak az
átláthatóságot és fenntarthatóságot
biztosító eszközöknek, amelyek ezt
megakadályozzák. Az európai pénzügyi
rendszerben erősítjük a felügyeletet és
az utánkövetést, amely kiterjed a támogatási források, a pénzintézetek és
a nagyvállalatok megfelelő ellenőrzésére
is. Büntetni kell a potyautas-magatartást,
és érvényt kell szerezni azoknak a korai
jelzőrendszereknek, amelyek felhívják
a figyelmet arra, ha egy tagállam
fenntarthatatlan pályára lépett.

A tagállamok közötti szolidaritás és
a hatékony pénzügyi válságkezelés
egyik feltétele, hogy lépéseket tegyünk
a pénzügyi kockázatok megosztása és
az adósságok közös finanszírozása felé.
A jelenleg külön szerződés által szabályozott Európai Stabilitási Mechanizmust
az Alapszerződés és az európai
intézményi struktúra részévé kell tenni.
Támogatjuk az eurókötvények kibocsátását, valamint a bankunió harmadik
lábának, a közös betétbiztosításnak
a létrehozását.
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