
5Vásárhelyi Hírlap  2017. szeptember 14., csütörtökAKTUÁLIS

Minden egyes tagország-
ban jól érezhető, hogy 
Európa új lendületet vett, 

az EU gazdasági növekedése 
az utóbbi időben az Egyesült Ál-
lamok bővülését is meghalad-
ja - mondta Juncker az Európai 
Parlament (EP) strasbourgi ple-
náris ülésén, hozzáfűzve, hogy a 
munkanélküliség kilenc éve nem 
volt ilyen alacsony, nyolcmillió új 
munkahely jött létre, és így ma 
235 millióan dolgoznak az Euró-
pai Unióban, ami példa nélküli. 
Rámutatott: közös valutaalapot, 
valamint gazdasági és pénzügy-
miniszteri posztot kellene létre-
hozni a belső piac megerősítése, 
az integráció mélyítése érdeké-
ben. Elmondta, utóbbihoz nem 
szükséges új hivatal, a tisztséget 
a bizottság egyik tagja is betölt-
hetné, aki egyben az eurócsoport 
elnöke is lenne. „Nincs szükség 
párhuzamos struktúrákra” – fo-
galmazott. Mint mondta, támo-
gatná az Európai Bizottság és 
az Európai Tanács elnöki tiszt-
ségének összevonását az EU 
működésének hatékonyabbá té-
tele érdekében. Juncker arra is 
felszólított, hogy bizonyos kül-
politikai kérdésekben ne egy-
hangúsággal, hanem minősített 
többséggel hozza meg döntéseit 
a tagállami kormányokat tömö-
rítő tanács, vagyis szűnjön meg 
a tagállamok vétójoga.

„Egyszerre lélegezni”

A bizottság elnöke kijelentet-
te, hogy meg kell teremteni az 
egyenlőség unióját, amelynek 
tagjai egyenlők a méretüktől és 
a földrajzi helyzetüktől függet-
lenül, nem lehetnek másodran-
gú állampolgárok. „Európának 
egyszerre kell lélegeznie a tü-
deje keleti és nyugati felével, 
máskülönben a kontinens lég-
szomjat kap” – közölte. Elfogad-
hatatlan az élelmiszerek eltérő 
minősége az EU-n belül, nem 
engedhető meg, hogy egyes vál-
lalatok ugyanolyan márkanév 
alatt rosszabb minőségű termé-
keket forgalmaznak a közép- 
és kelet-európai piacokon, mint 
Nyugat-Európában. Az európai 
jog ezt már most is tiltja, a nem-
zeti hatóságokat kell a megfe-
lelő jogosítványokkal ellátni az 
illegális gyakorlatok megszün-
tetéséhez – szögezte le. Javasol-
ta, hogy az egyenlőség jegyében 
hozzanak létre új felügyeleti ha-
tóságot a kiküldött munkavál-
lalók jogainak garantálására, 
Romániát és Bulgáriát pedig ve-
gyék fel a schengeni térségbe.

„A szolidaritás kontinense”

„Európa a szolidaritás kon-
tinense, és az is marad, amely 
befogadja az üldözötteket, az il-

legális bevándorlást azonban 
meg kell fékezni, szabályozott 
mederbe kell terelni a migrációt” 
- hangoztatta Juncker, aki sze-
rint bár az ügy sok konfliktust 
okozott, mégis sikerült komoly 
előrehaladást elérni, a külső ha-
tárok védelme például sokkal 
hatékonyabb, mint korábban, s 
jelentősen csökkent az illegáli-
san Európába érkezők száma is. 
Leszögezte: a határvédelem fe-
lelősségét az EU külső határain 
fekvő tagállamok nem viselhe-
tik egyedül. Elmondta, hogy a 
bizottság hamarosan új javas-
latokkal fog előállni a gazdasági 
bevándorlók visszaküldésének 

felgyorsítására, továbbá kiemel-
te, hogy javítani kell a menekül-
tek helyzetét a líbiai táborokban, 
és nagyobb szolidaritást kell vál-
lalni Afrikával. Európa nem egy 
erődítmény, a tagállamok tavaly 
720 ezer menekültet fogadtak be, 
háromszor többet, mint az Egye-
sült Államok, Ausztrália és Ka-
nada együtt – mondta.

A jogállamiság védelme 

Juncker beszélt a jogálla-
miság kérdéséről is, egyebek 
mellett aláhúzva, hogy a tag-
államok mindig kötelesek vég-
rehajtani az Európai Bíróság 

jogerős ítéleteit, az alapjogok 
csorbulásával jár, amennyiben 
ez nem így történik. „Aki nem 
kompromisszumkész, az nem 
képes a demokráciára és nem 
Európa-képes” – mondta. Az 
Európai Unió nem állam, de le-
gyen jogállam – tette hozzá. Fel-
szólalásában a bizottság elnöke 
röviden az Egyesült Királyság 
uniós kiválásának ügyét is érin-
tette, mondván, a britek hama-
rosan sajnálni fogják, hogy a 
kilépés mellett döntöttek, ahogy 
távozásukat Európa is sajnálja. 
Ennek ellenére a „Brexit nem 
minden és nem Európa jövője” – 
fogalmazott.

Újabb, Románia felé tartó 
migránshajót fedezett fel a ro-
mán parti őrség: a vihar korbá-
csolta hullámok közt sodródó 
vízi járművet, amelynek fedél-
zetén összesen 157 közel-keleti 
illegális bevándorló tartózko-
dott, a hatóságok a román par-
tokig kísérték.

A hajót még kedden délelőtt 
fedezte fel a parti őrség, a jármű 
32 tengeri mérföldnyire Midia 
kikötőjétől, a nemzetközi vize-
ken a román partok felé haladt. 
A hajót a légierő egyik helikop-
tere azonosította be, ezt követő-
en a parti őrség két hajót küldött 
ki az elfogására, egyben a hadi-
tengerészet segítségét is kér-
ték, amely szintén kiküldött egy 
hajót. Emellett a bolgár és a tö-
rök határrendészeti szerveket 
is értesítették.

Közben kiderült, hogy a hajó 
irányíthatatlanul sodródik a vi-
harban, és rádión segélykérést 
sugárzott az erős szél és hul-
lámzás miatt.

A kétméteres hullámok kö-
zött hánykolódó hajót végül 
egy kereskedelmi hajó vontatta 
partra, és szerdán hajnali két 
órakor érték el Midia kikötőjét.

Itt kiderült, hogy a hajó fe-
délzetén 157 iraki és iráni tar-
tózkodott, köztük 56 gyerek. A 
csoport tagjait ideiglenesen a 
parti őrség egyik ingatlanában 
szállásolták el, majd a tegna-
pi nap folyamán ellenőrizték a 
személyazonosságukat. Három 

gyereket és egy terhes nőt kór-
házba szállítottak.

Ez már az ötödik, idén el-
fogott migránshajó, legutóbb 
szombat reggel egy közel száz 
illegális bevándorlót szállító 
vízi járművet fogott el a par-
ti őrség.

Ez az eset is beigazolni lát-
szik Eugenio Ambrosi, a Nem-
zetközi Migrációs Szervezet 
(IOM) regionális irodájának 
igazgatója kedden Brüsszel-
ben tett kijelentését, miszerint 
a Földközi-tenger keleti és köz-
ponti medencéjében kialakult 

illegális migráció megfékezését 
célzó európai uniós intézkedé-
seket megkerülve új útvonalak 
alakulnak ki Spanyolorszá-
gon és Románián keresztül. 
Ambrosi szerint mindez azt 
mutatja, hogy a migráció leküz-
désére irányuló uniós politikák 
hatástalanok.

Az igazgató elmondta, az új 
útvonalakon érkező bevándor-
lók száma egyelőre alacsony, 
azonban azt jelzi, hogy az 
emberkereskedők alternatív 
lehetőségeket keresnek, és je-
lentős hatásfokkal találnak is 
az Európai Unió országainak 
eléréséhez.

A szervezet szerint 2017-ben 
eddig csaknem 10 300 ember ér-
kezett Spanyolországba a ten-
geri útvonalon keresztül, amely 
négyszer magasabb, mint 2016 
egészében. Romániába eddig 
néhány száz bevándorló érke-
zett hajókon a Fekete-tenger 
irányából – tette hozzá.

A tájékoztatás szerint 2017 
szeptemberéig közel 130 ezer 
bevándorló érte el Európa va-
lamely országának partjait a 
Földközi-tengeren keresztül. 
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Jean-Claude Juncker optimista, de megfontolt beszédben vázolta az Európai Unió jövőjét

Esély a schengeni bővítésre

Juncker szerint elfogadhatatlan az élelmiszerek eltérő minősége az EU-n belül

Tíz évvel a gazdasági válság kirobbanása után 

megfordult a szélirány, Európa „vitorláit ismét 

szél dagasztja”, ezért ki kell használni a mostani 

lendületet egy erősebb, egységesebb és de-

mokratikusabb unió létrehozására - jelentette 

ki szerdai évértékelő beszédében Jean-Claude 

Juncker, az Európai Bizottság elnöke.

Újabb nagy létszámú migránscsoport érkezett hajóval Romániába
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Százötvenhét közel-keleti illegális bevándorló tartózkodott a halászhajón




