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I. Szabadság
1.) Európai Egyesült Államok
Az Európai Unió értékközösség. Ahhoz, hogy közös értékeinket megőrizhessük,
hogy lépést tudjunk tartani a világgal az egyre élesebb gazdasági, politikai, kulturális versenyben, szorosabb és mélyebb együttműködésre van szükség az európai országok között. Ezért erősebb Uniót akarunk, a tagállami elkülönülés helyett
partnerséget, föderális Európát az Európai Parlamenttel, mint kizárólagos uniós
törvényalkotóval, közös európai kormánnyal, kormányfővel, az állam- és kormányfők Tanácsát az EP szenátusává, második kamarájává alakítva.
2.) Demokratikus Garancia
Az EU-nak csak olyan ország lehet tagja, ahol a demokrácia és a piacgazdaság
kellően fejlett, de senki nem gondolt arra, hogy egy korábban fölvett tagország
kormánya ezt a demokráciát és piacgazdaságot le akarja majd rombolni. Márpedig
az Orbán-kormány az elmúlt négy évben olyan változtatásokat erőszakolt ki Magyarországon, hogy ma biztosan nem vennének föl bennünket. Azt akarjuk ezért,
hogy az Unió garantálja minden európai polgár szabadságát és jogait. A szabadság ugyanis nem elvont érték, hanem lehetőség arra, hogy a polgár védekezzék
az önkényre hajlamos állammal szemben. A magyar polgárokat éppen azért kellett
megfosztani szabadságuktól és jogaik jó részétől, hogy ne tudja megvédeni magát
a gazda, akitől a földjét, a tulajdonos, akitől a trafikját, a dolgozó, akitől a nyugdíjpénztári megtakarítását, a rokkant, akitől az ellátását, a munkanélküli, akitől a segélyét, a fiatal, akitől a továbbtanulási lehetőségét vette el Orbán Viktor kormánya.
Széleskörű szankciórendszert kell biztosítani az Unió számára a demokráciát és a
jogállamot támadó nemzeti kormányokkal szemben, hogy ezt éppúgy ne lehessen
többé megtenni egyetlen tagországban sem, ahogyan 2010 előtt Magyarországon
sem számolhatta volna föl egy megyei közgyűlés elnöke megyéjében a demokráciát és a piacgazdaságot. Európa nem tűrheti a putyini rendszereket.
3.) Világi Európa
A vallás- és lelkiismereti szabadság záloga az egyházi befolyástól mentes állam
és az állami befolyástól mentes hitélet. A hatalom nem gyámkodhat az egyházak
fölött, és nem is használhatja föl a hívőkre gyakorolt befolyásukat a maga céljaira.
A polgári forradalmak egész Európában szétzúzták a trón és az oltár szövetségét,
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függetlenítették az egyházakat az államtól, ugyanakkor fölszámolták az egyházak
világi hatalmát. Magyarországon az elmúlt években e téren is visszalépés történt:
a hatalom egyes egyházakkal kivételez, másokat elnyom, miközben törvényekkel
olyan valláserkölcsi normákat akar minden állampolgárra rákényszeríteni, amelyeknek az egyházak a tanítás erejével még híveik körében sem tudnak érvényt
szerezni. Egységes európai szabályozást akarunk, amely szigorúan elválasztja az
egyházakat az államtól, garantálja az egyházak elismerését és egyenjogúságát,
fölszámolja az egyházi előjogokat és egész Európában megtiltja a kötelező iskolai
hitoktatást.
4.) Európai Korrupcióellenes Ügyészség
A politikai korrupció kisebb vagy nagyobb mértékben minden európai országban
probléma, Magyarországon azonban az elmúlt években a rendszer lényegi részévé vált. Miközben ellenzéki politikusok valóságos vagy kreált korrupciós ügyeit a
kormánypropaganda ürügyül használja az ellenzékkel szembeni hecckampányra,
boszorkányüldözésre, a kormánypártokat érintő korrupciós botrányokat a Polt Péter vezette ügyészség eltussolja. Európai garanciát akarunk arra, hogy a hatalmon
lévők ne bújhassanak ki a felelősségre vonás alól, az ellenzékieknek pedig ne kelljen koncepciós eljárásokkal szembenézniük. Azt javasoljuk, álljon föl az Európai
Korrupcióellenes Ügyészség, amely minden tagállamban kizárólagos hatáskörrel
rendelkezik a nyomozásra és vádemelésre a kormányokhoz, politikusokhoz kötődő korrupciós ügyekben.
II. Biztonság
5.) Európai adóalkotmány
A gazdaságban elkerülhetetlen a kockázatvállalás, érthető ezért, hogy a vállalkozó
mindennél többre becsüli a biztonságot ott, ahol a kockázat elkerülhető. Az olyan
országba, amelynek kormánya össze-vissza rángatja az adórendszert, különadókat vezet be a sikeres vállalkozások rendkívüli megsarcolására, nem szívesen
megy a tőke – ezért zuhant Magyarországon a beruházások aránya történelmi
mélypontra. Azt akarjuk, hogy legyen uniós jogi követelmény a kiszámítható és
tervezhető adórendszer, garantálja európai adóalkotmány a közteherviselés biztonságát, korlátozza az év közbeni adómódosítások lehetőségét. Ez jó a gazdaságnak, jó a vállalkozásoknak, végső soron tehát jó az embereknek.
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6.) Forint helyett eurót
Magyarországon több százezer embernek, önkormányzatoknak és bankoknak
okoz súlyos veszteségeket az árfolyam-ingadozás, az eurót bevezető országokban ez ismeretlen. Az elmúlt évek megmutatták, hogy az eurót bevezető Szlovénia, Észtország és Szlovákia jól jártak Az euró pénzügyi biztonságot jelent a családoknak és az országnak, az árfolyamkockázat megszűnése javítja a vállalkozások
versenyképességét és enyhíti a devizahitelesek gondjait. Magyarország is jól járna
az euró bevezetésével, a kormány azonban nem – ezért is utasítja el. Az euró
ugyanis megköti a gazdaságpolitika kezét, szigorú költségvetési politikát kíván, le
kell mondani az árfolyammal folytatott trükközésről. Orbán és Matolcsy négy éve
tudatosan rontja a forint árfolyamát, ezért kerül ma az euró 270 helyett 310 forintba. Ahol euró van, ott a kormánynak nincs ilyen lehetősége.
Azt akarjuk ezért, hogy Magyarország mielőbb vezesse be az európai fizetőeszközt. Támogatjuk ugyanakkor a maastrichti konvergencia-kritériumok felülvizsgálatát úgy, hogy az ne veszélyeztesse a pénzügyi felelősséget és fontosnak tartjuk
a bankunió létrehozását.
7.) Ifjúsági Garancia
Az ifjúsági munkanélküliség Európa-szerte komoly gond, Magyarországon pedig
különösen az. Biztonságot kívánunk a fiataloknak, azt akarjuk, hogy finn mintára induljon európai program az ifjúsági munkanélküliség ellen, amely garantálja, hogy minden 25 év alatti fiatal vagy dolgozhat, vagy olyan programban vehet
részt, amely segíti későbbi elhelyezkedését: tanulhat, továbbképzést kaphat, vagy
szakmai gyakorlaton vehet részt. A programnak biztosítania kell, hogy minden, iskolai tanulmányait befejező vagy állását elvesztő 25 év alatti fiatal 4 hónapon belül
konkrét foglalkoztatási vagy továbbképzési ajánlatot kapjon.
III. Jólét
8.) Európai Bérfelzárkóztatási Program
Magyarországon és az új tagországokban ugyanannál a cégnél, ugyanabban a
munkakörben jóval kevesebbet keresnek a munkavállalók, mint a fejlettebb országokban. Ez igazságtalan. Az egy főre jutó magyar GDP az európai átlag 65%-a, a
magyar bérek viszont vásárlóerő-paritáson még a 40%-át sem érik az európai átlagnak. Azt akarjuk, hogy legyen közös uniós jövedelempolitika, a területi kohézió
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uniós alapelve terjedjen ki a jövedelemkülönbségek mérséklésére is. Javasoljuk,
hogy az Unió használja föl pénzügyi eszközeit az Európai Bérfelzárkóztatási Alap
létrehozására, és ennek segítségével indítson európai programot a jövedelmek
területi különbségeinek fokozatos kiegyenlítésére!
9.) Európai minimálbér
Az Unió tagországaiban nincs jelentős különbség a minimális megélhetési költségek között, a minimálbérek viszont nagymértékben eltérnek. Azt akarjuk, hogy
az EU úgy szabályozza a minimálbérek háromoldalú egyeztetésen (munkaadók,
munkavállalók, Európai Bizottság) történő meghatározását, hogy elindulhasson
egy olyan program, amelynek eredményeképpen egyetlen tagországban sem lehet alacsonyabb a minimálbér, mint az ottani megélhetés minimális költsége. Induljon program a minimálbérek felzárkóztatására úgy, hogy a minimálbér-emelés vállalkozások jövedelmezőségét csökkentő hatását uniós forrásokból kompenzáljuk.
10.) Európai éhezés-ellenes program
Tarthatatlan, hogy milliók éhezzenek abban a közösségben, ahol a világon a legmagasabb az életszínvonal, a GDP és a szociális gondoskodás szintje! Az Unió,
amely – egyébként nagyon helyesen – hatalmas összegeket fordít a harmadik világbeli éhezés ellen folytatott küzdelemre, nem tűrheti, hogy határain belül éhezzenek
emberek. Azt akarjuk, hogy az EU indítson programot, és használja föl pénzügyi
eszközeit az Európán belüli éhezés (főleg gyermekéhezés) teljes felszámolására!
11.) Különleges gazdasági övezetek
A területi kohézió uniós alapelv, miközben fényévnyi a távolság London és környéke, illetve egyes szegényebb közép-európai térségek fejlettsége, életminősége
között. Gondoskodni kell ezért a gazdaságilag leginkább elmaradott, legsúlyosabb
szociális válsághelyzetben lévő régiók fejlesztéséről. Azt akarjuk, hogy induljon
uniós program a legelmaradottabb térségek különleges gazdasági övezetekké
nyilvánítására, amelyek fölzárkóztatását pénzügyi alapjainak terhére végrehajtott közvetlen állami-uniós befektetésekkel, célzott beruházásokkal, képzésekkel,
munkahely-teremtéssel, közteher-kompenzációval, a helyközi közlekedés fejlesztésével segíti az EU.

Eu r ó p a j o b b a n t e l j es ít!
Szabadság, biztonság, jólét!
A Demokratikus Koalíció
Uniós Tizenhat Pontja

12.) Uniós ösztöndíjprogramok
Az a normális, ha egyetemi évei alatt minden hallgató több felsőoktatási intézményről, több ország felsőoktatási rendszeréről, képzéséről szerez tapasztalatot.
Azt akarjuk ezért, hogy minden egyetemista kaphasson uniós ösztöndíjat legalább
fél évre. Az EU pénzeszközeit nagyobb mértékben kell fölhasználni közösségi ösztöndíj-programok finanszírozására. Tekintettel az új tagállamok egyetemi hallgatóinak hátrányára e téren, külön gondot kell fordítani arra, hogy ők igénybe vehessék
a legalább féléves külföldi európai ösztöndíjat.
13.) Kéttannyelvű közoktatás
Az Unió nyelvi sokszínűsége kulturális érték, ám az európai kohézióhoz az is szükséges, hogy Európa polgárai szót tudjanak érteni egymással. Azt akarjuk ezért,
hogy 18 éves korára minden európai fiatal szinte tökéletesen beszéljen az anyanyelvén kívül még legalább egy európai nyelven. A skandináv országok tapasztalatai pedig azt mutatják, hogy az idegennyelv-tudás egyik leghatékonyabb eszköze
a kéttannyelvű közoktatás. Azt akarjuk ezért, hogy uniós szabályozás tegye kötelezővé a kéttannyelvű oktatást az Unió minden tagállamában, 2018-tól fölmenő
rendszerben egyre több tantárgyat oktassanak idegen nyelven minden európai iskolában, és jöjjön létre EU-alap e program társfinanszírozására.
14.) Számítógépet minden európai diáknak
A tapasztalat azt mutatja, hogy a XXI. század az információ százada lesz: az érvényesülés, a siker az élet szinte minden területén leginkább azon múlik, ki, milyen
hatékonysággal képes a korábban soha nem látott bőségben áradó információ
fogadására, földolgozására, áttekintésére és hasznosítására – ennek eszköze pedig a számítógép. A digitális írástudatlanság a modern társadalmakat fenyegető
legmélyebb kulturális szakadék. Azt akarjuk ezért, hogy minden európai diáknak
legyen számítógép az iskolapadjában, és 2018-ra minden európai iskolában legalább részben digitálisan feldolgozott módon tanítsák a legtöbb tantárgyat! Jöjjön
létre uniós alap a program társfinanszírozására!
15.) Női egyenjogúság
Európa nagy részén, Magyarországon pedig különösen az élet legtöbb területén
hátrányban vannak a nők a férfiakkal szemben. A legjobban fizető állásokat, továbbá a gazdasági és a politikai vezető tisztségeket túlnyomórészt férfiak töltik
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be. A nők egyenjogúságának előmozdítása érdekében fontosnak tartjuk kötelező
európai kvótarendszer bevezetését, nem csak a gazdasági társaságok vezető testületeiben (igazgatóság, felügyelő bizottság), de a politikában is. Azt akarjuk, hogy
európai szabályozás szülessék a nők kötelező arányáról a pártlistákon, továbbá a
képviselőjelöltek, vezető állam- és kormánytisztség-viselők körében.
16.) Megújuló energia
A megújuló energia – szemben a hagyományos energiahordozókkal – korlátlan
bőségben áll rendelkezésre, olcsó és nem szennyezi a környezetet. A megújuló
energiaforrások segítségével lehet tehát tartósan, fenntarthatóan és környezetbarát módon csökkenteni mind a háztartások közüzemi költségeit, mind Európa
orosz energiafüggőségét. Nagyobb mértékben kell fölhasználni az EU pénzügyi
alapjait ennek támogatására.
A megújuló energiával kapcsolatos új beruházások több hazai munkahelyet képesek teremteni, mint a paksi atomerőmű bővítése. Azt kezdeményezzük ezért, hogy
támogassa az Unió egymillió új napelem, napkollektor és házi szélerőmű telepítését, a magánlakások és házak energetikai korszerűsítését Magyarországon!
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