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A szövetségi egyeztetésen részt vevő pártok, így a Demokratikus Koalíció (DK), a Magyar
Szocialista Párt (MSZP), a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) és a Szövetségben,
Együtt Magyarországért Párt (SZEM) egyetértenek abban, hogy 2010-es hivatalba lépését
követően, az Orbán-kormány fokozatosan elszigetelődött a világban. Különösen aggasztó,
hogy ennek eredményeként Magyarország helyzete megromlott az Európai Unión belül és
meggyengültek kétoldalú kapcsolataink az uniós tagállamokkal, valamint számos más fejlett,
demokratikus országgal. Ezt a nemzeti érdekeinkkel ellentétes folyamatot Orbán Viktornak
és a Fidesz vezetőinek politikája, retorikája és magatartása váltotta ki. Az Unión belüli
mozgásterünket csökkentették az olyan kijelentések, miszerint „a Nyugat hanyatlik, kialudt a
fáklyája”. Orbán Viktor szerint az Európai Unió és annak régi tagállamai nem képesek a
nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság kezelésére, Magyarországot irigylik és próbálják
másolni. E kijelentés hazug és félrevezető, ezt a kormányzati álláspontot elutasítjuk.

Az elmúlt közel három év alatt alig került sor kétoldalú találkozókra a magyar miniszterelnök
és a nyugati vezetők között. Az EU tagállamokra kötelező érvényű alapelvek, normák és
szabályok megsértése, az uniós vezető politikusok nem is titkolt félrevezetése (a „pávatánc”, a kettős beszéd) és az uniós intézmények, politikusok durva sértegetése miatt
Magyarország jelenlegi kormánya elvesztette szavahihetőségét, eljátszotta az ország
legfontosabb partnereinek jóindulatát, a nemzeti érdekeinknek megfelelő szövetségkötési,
érdekérvényesítési lehetőségek potenciáját.

Alapvető nemzeti érdekünk a magyar kormány kiszámíthatóságának, szavahihetőségének és
az ország nemzetközi tekintélyének helyreállítása és az ezt szolgáló külpolitika
újrateremtése. Mindennek elengedhetetlen feltétele az Orbán-kormány leváltása, a
demokrácia, a jogállam helyreállítása, a kiszámíthatatlan gazdaságpolitika és az Orbán
Viktor által meghirdetett és az EU ellen vívott értelmetlen „szabadságharc” feladása, a
külpolitika, ezen belül az Európa-politika összhangba hozása a nemzet tényleges érdekeivel.

Határozottan fellépünk minden olyan magatartás és ténykedés ellen, mely Magyarország
jövőjét az Európai Unión kívül képzeli el, nem engedjük hazánkat kivinni az európai
közösségből, mert ez Magyarország nemzeti érdekeinek durva megsértését jelentené. Nem
hagyjuk, hogy a magyar emberektől ismét szerzett jogokat vegyenek el.

Az egyeztetési folyamatban résztvevő pártok a 2014-ben megalakuló új, demokratikus
balközép kormány kül- és Európa-politikai stratégiája középpontjába a következőket
javasolja állítani:
1. Egyértelművé tesszük elkötelezettségünket az euro-atlanti integráció, az európai
értékrend, a demokrácia, a jogállamiság, a szabadság, az egyenlőség, a szolidaritás,
az igazságosság és az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a nemzetközi béke,
biztonság és stabilitás megóvása iránt. Igazságosabb és szolidárisabb
Magyarországot teremtünk és külpolitikánkon keresztül is e cél megvalósítását
segítjük elő mind hazánkban, mind Európában.
2. Megerősítjük a szövetségesi viszonyt az Amerikai Egyesült Államokkal, az EU és a
NATO tagállamaival. Kölcsönösen előnyös kapcsolatokat építünk a világ feltörekvő,
új erőközpontjaival és az olyan fontos gazdasági partnereinkkel, mint Oroszország,
Kína, India, Japán vagy Brazília. A nemzeti érdekeinknek megfelelő európai
érdekérvényesítés lehetőségét ugrásszerűen megnövelő, kiszámítható kétoldalú
kapcsolatokat stabil alapokra helyezzük.
3. Magyarország európai uniós tagságának nincs ésszerű alternatívája, az európai
értékrend, valamint az uniós pénzügyi források jelentős mértékben hozzájárulnak
Magyarország gazdasági és társadalmi fejlődéséhez, stabilitásához. Továbbra is igent
mondunk Európára! Az Európai Uniós tagság előnyeit és az azzal járó kötelezettségek
értelmét közelebb hozzuk állampolgárainkhoz.
4. Támogatjuk az európai integráció további mélyítését és bővítését, Magyarországot
az integráció élvonalához, megfelelő felkészültsége időpontjában pedig az eurózónához tartozó országgá tesszük. Ragaszkodunk ahhoz, hogy nem euró-övezeti
tagállamként is valós beleszólási lehetőséggel bírjunk az Unió pénznemét, azaz az
eurót érintő vitákba.
5. Európa-politikánkban többesélyes jövőképpel számoló, hatáselemzésekkel
alátámasztott stratégiát fogunk követni, ami biztosítja, hogy Magyarország egy (akár
intézményi, gazdasági, vagy versenyképességi síkon) több-, vagy kétsebességessé
alakuló integrációfejlődés esetén se szoruljon másodlagos tagállami szerepbe.
6. Egyetértünk a pénzügyi tranzakciós adó (FTT) céljaival, így a pénzügyi piacok
működésében fellépett zavarok kezelésének egyik eszközével és a spekulatív célú
pénzügyi műveletek megadóztatásával. Támogatjuk mindemellett az euró-kötvények

kapcsán elindult közös gondolkodást és minden olyan megoldási módot, mely az euró
stabilitását hivatott és képes biztosítani.
7. A magyar diplomácia partnerségen alapuló, kezdeményező szerepet fog játszani a
regionális együttműködésekben, így a Visegrádi Csoportban, a Közép-Európai
Kezdeményezésben, a balkáni országok uniós csatlakozási folyamatában és az EU
Keleti Partnerségének fejlesztésében.
8. A szomszédságpolitika révén garantáljuk a kelet-közép-európai térség biztonságát,
gazdasági és társadalmi stabilitásának erősítését, hozzájárulva ezzel a szükséges
modernizációs folyamatokhoz is. Kiemelt figyelmet fordítunk a közös beruházások
előkészítésére, menedzselésére és az ifjúság multikulturális épülését szolgáló
kapcsolati rendszereinek fejlesztésére. A rendszeres és magas szintű politikai
párbeszéd mellett megerősítjük a regionális és szubregionális kapcsolatokat is.
Megteremtjük a szomszédság- és nemzetpolitika szükséges egyensúlyát.
9. Uniós szinten is támogatjuk a munkahelyteremtést és az innováción alapuló szociális
modelleket, a szociális Európát.
10. Kiemelt hangsúlyt biztosítunk a fiatalok munkanélküliségi arányának csökkentésére.
E célból kialakítjuk az Európai Ifjúsági Garanciaprogram magyarországi
szabályrendszerét, melyhez az Uniós forrásokon túli forrásokat is rendelünk.
11. Az uniós és a hazai politika kiemelt feladatának tekintjük az EU polgárainak negyedét,
hazánk lakosságának pedig közel felét sújtó szegénység mérséklését, felszámolását.
12. Magyarország nemzeti érdekeinek megfelelően támogatjuk az Európa 2020.
Stratégiában megfogalmazott célokkal összhangban álló nemzeti fejlesztési program
kialakítását.
13. Kiemelt figyelmet fordítunk az uniós támogatások időben történő lehívására és azok
célirányos, hatékony felhasználására.
14. Magyarország gazdasági biztonságát javítjuk, stabilitást elősegítjük. Elengedhetetlen
a jelenlegi pénzügyi sebezhetőség és kiszolgáltatottság csökkentése, a magyar
gazdaság fejlődéséhez szükséges erőforrások és piacok elérése. A hazánk természetes
érdekeit szolgáló külgazdaság-politikát újból a külpolitikai prioritások közé emeljük.
15. A külképviseletek munkáját és személyzetének teljesítményét részletes
értékelésnek vetjük alá. Újra megteremtjük a külügyminisztériumi szakmai munka
becsületét, a tárcát a külpolitika kiszámítható és megbízható, központi intézményévé
tesszük. Az eszközrendszerben nagyobb szerepet biztosítunk a gazdasági-és a
kulturális diplomácia, valamint a civil kapcsolatok bővítésének.
16. Hazánk hosszú távú érdekeivel összhangban határozott lépéseket teszünk a külügyi
igazgatás hatékonysága növelése céljából. A diplomáciai külképviseleti hálózatot
hazánk külpolitikai és külgazdasági érdekeinek leginkább megfelelő formában fogjuk

működtetni, külön hangsúllyal figyelve a konzuli érdekvédelmi rendszer
hatékonyságának fenntartására és szükség szerinti fokozására.
17. Felülvizsgáljuk és indokolt esetben haladéktalanul megszüntetjük azokat a
szervezeteket, külföldi alapítványokat, amelyeknek tevékenysége átláthatatlan,
irányításuk és ellenőrzésük kívül esik a magyar kormányzati rendszeren,
haladéktalanul elvégezzük a közhasznú és egyéb civil szervezetek költségvetési
támogatásának felülvizsgálatát és szükség szerinti arányos korrekcióját.

