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Descriere foto:

Ungaria nu va ceda din suveranitatea sa națională în favoarea Uniunii Europene și va continua să lupte împotriva siste
de cote de refugiați al UE, a declarat miercuri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto într-un interviu acordat Reuter

În momentul în care UE se aﬂă într-o dezbatere intensă privind o integrare mai profundă după ieșirea Marii Britanii din
comunitar în 2019, șeful diplomației ungare consideră că cedarea altor prerogative naționale nu este calea care ar trebui urma

Comentariile sale subliniază rezistența cu care susținătorii unei Uniuni Europene mai strânse și mai profunde — în
președintele francez Emmanuel Macron — se vor confrunta probabil din partea membrilor naționaliști ai blocului comunitar, n
Reuters.

'Cu siguranță nu sunt de acord cu această abordare (...), potrivit căreia, cu cât există mai puțină suveranitate la nivelul s
membre, cu atât mai puternică va fi UE. Cred că este un drum fără ieșire', a spus Szijjarto.

Guvernul de dreapta al premierului Viktor Orban, care prezidează în prezent Grupul de la Vișegrad (V4 — Cehia, Slovacia, Pol
Ungaria), a fost unul dintre cei mai vocali critici ai politicii UE privind migrația și a ceea ce executivul ungar consideră a ﬁ înce
Bruxellesului de a eroda suveranitatea statelor membre.
Domeniul de interes al Ungariei

Cu toate acestea, Szijjarto a precizat că un domeniu în care Ungaria susține o abordare comună este apărarea, în condițiile î
existența unei armate europene ar consolida statele membre în beneficiul întregului bloc comunitar.

Însă politica ﬁscală, de exemplu, ar trebui să rămână în sarcina statelor membre, ﬁind o chestiune de competitivitate. Unga
una dintre cele mai mici cote de impozitare pe venituri personale — de 15% — și un impozit pentru companii de numai 9%.

Întrebat dacă Ungaria ar putea accepta un ministru de ﬁnanțe și un buget comun pentru UE, Szijjarto a răspuns: 'Înțeleg că
acesta este un scenariu, poate ﬁ în primul rând numai un scenariu pentru zona euro, iar cum noi nu suntem membri ai zone
această chestiune va fi decisă fără a ni se cere opinia'.

Miercuri, președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a prezentat în discursul său privind Starea Uniunii o v
economică care include un ministru de ﬁnanțe pentru toată UE. Ungaria nu și-a ﬁxat o dată pentru adoptarea monedei
europene.
Totodată, Szijjarto a respins ideea că Ungaria sau Polonia, o altă țară cu un guvern eurosceptic, devin tot mai izolate în UE,
Slovacia și Cehia se îndepărtează de ele în cadrul Grupului de la Vișegrad.

'Sunt multe tentative de a sparge unitatea V4, însă vor rămâne fără succes', a spus el, adăugând că statele din Grupul de la Vi
rămân ferme pe poziția de a respinge cotele de migranți după întâlnirea miniștrilor de externe de săptămâna trecută din E
relatează Agerpres.
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