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JAVASLATOK 

A Költségvetési Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

A. mivel az átláthatóság bizonyos szakértői csoportok esetében tapasztalható hiányára és a 

kiegyensúlyozatlan összetételre való tekintettel, valamint felismerve, hogy biztosítani kell, 

hogy a szakértői csoportok összetétele a szakértelem és a képviselt nézetek tekintetében 

kellőképpen kiegyensúlyozott legyen, Költségvetési Bizottsága 2011-ben és 2014-ben 

költségvetési fenntartásokat fogadott el, és követeléseket fogalmazott meg e csoportok 

reformjára vonatkozóan; 

B. mivel egy általa megrendelt, közelmúltbeli tanulmány1 rámutatott az átláthatóság széles 

körű hiányára, valamint egyes szakértői csoportok kiegyensúlyozatlan összetételére; 

C. mivel az európai ombudsman ajánlásokat terjesztett elő, melyekben hangsúlyozta, hogy a 

szakértői csoportok terén nagyobb átláthatóságra van szükség2; 

D. mivel a kiegyensúlyozott összetétel és az átláthatóság elengedhetetlen előfeltételei annak, 

hogy a szakértelem megfelelően tükrözze a szabályozási intézkedésekre való igényeket, 

valamint hogy biztosított legyen e szakértelem és szabályozási fellépés legitimitása az 

európai polgárok szemében; 

E. mivel első lépésként üdvözli a szakértői csoportok küszöbön álló reformjára vonatkozó 

bizottsági kezdeményezést; 

1. hangsúlyozza, hogy a 2011. évi költségvetési fenntartásnak köszönhető előrelépések 

ellenére a Bizottság eddig nem tudta oly módon módosítani a szakértői csoportokra 

vonatkozó horizontális szabályokat és a csoportok gyakorlatait, amellyel eleget tett volna 

a Parlament átláthatóságra vonatkozó követelményeinek, valamint hogy a 

kiegyensúlyozatlan összetételű szakértői csoportok száma 2013 óta gyakorlatilag nem 

változott (jelenleg az összes szakértői csoport 9%-a); 

2. ezzel összefüggésben, valamint az ombudsman fent említett véleményének 34–45. 

bekezdésére való tekintettel rámutat arra, hogy bár a Bizottság még hivatalosan nem 

határozta meg az „egyensúly” fogalmát, azt nem lehet úgy értelmezni, mint egy számtani 

művelet eredményét, hanem inkább azon erőfeszítések eredményének kell tekinteni, 

amelyek biztosítani próbálják, hogy valamely szakértői csoport tagjai együttesen 

rendelkezzenek azzal a technikai szakértelemmel és széles látókörrel, amely az adott 

szakértői csoport megbízatásának teljesítéséhez szükséges; úgy véli, hogy az egyensúly 

fogalmát az egyes szakértői csoportok konkrét megbízatásától kell függővé tenni; úgy 

véli, hogy a szakértői csoportok egyensúlyának felméréséhez szükséges kritériumok közé 

kell tartoznia a csoport megbízatásának, a szükséges technikai szakértelemnek, az ügyben 

legvalószínűbben érintett érdekelt feleknek, az érintettek csoportjai felépítésének, 

valamint a gazdasági és nem gazdasági érdekek megfelelő arányának; 

                                                 
1 D. Tematikus Főosztály (Költségvetési Ügyek): A Bizottság szakértői csoportjainak összetétele és a szakértői csoportok nyilvántartásának 

helyzete, 2015. 
2 Európai ombudsman: Az európai ombudsman ajánlásai a Bizottság szakértői csoportjainak összetételével kapcsolatos, OI/6/2014/NF. 

számú stratégiai vizsgálatát követően, 2016. január 29. 
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3. hangsúlyozza, hogy az európai polgárok Unióba vetett bizalmát veszélyezteti az 

átláthatóság hiánya, valamint az uniós jogalkotás gazdasági szereplőktől való túlzott 

függése, és ezért kiemeli, hogy a bizottsági szakértői csoportok rendszerének 

megreformálása legitimebbé teszi majd az Uniót; 

4. üdvözli a Bizottság nyilvános bejelentését, mely szerint a szakértői csoportok felülvizsgált 

keretébe beépíti a Parlament és az ombudsman számos javaslatát, például a kötelező nyílt 

pályázati felhívásokat, a nyilvántartás javítását, az érdekelt felek képviselőinek az 

átláthatósági nyilvántartásban történő kötelező nyilvántartásba vételét, minden egyes 

szakértői csoport esetében a kiegyensúlyozott összetétel biztosításához szükséges profilok 

meghatározását, valamint az összeférhetetlenségre vonatkozó kötelező nyilatkozatokat, 

melyeket a nyilvántartásba is be kell vezetni; 

5. sürgeti a Bizottságot, hogy a fentieken kívül hajtsa végre az ombudsman átláthatóságra 

vonatkozó ajánlásait is, nevezetesen azt, hogy a szakértői csoportok üléseinek 

napirendjeit, háttérdokumentumait és jegyzőkönyveit tegyék közzé, valamint hogy a 

közzétett jegyzőkönyv legyen minél informatívabb, és tartalmazza a tagok által kifejtett 

álláspontokat; 

6. sürgeti a Bizottságot, hogy a bevált gyakorlatokat követve és a pozitív példákra építve 

biztosítsa a javított horizontális szabályok szisztematikus végrehajtását, ideértve – a 

következetes gyakorlat garantálása érdekében – a valamennyi főigazgatóságra vonatkozó 

megfelelő felügyeleti mechanizmus alkalmazását; 

7. felkéri a Bizottságot, hogy a jogalkotóval és a civil társadalommal együttműködve tárja 

fel, milyen módon lehet segíteni és ösztönözni az alulreprezentált csoportok, például a 

civil társadalom és a szakszervezetek részvételét a szakértői csoportokban, foglalkozzon a 

meglévő információs aszimmetriákkal, valamint vizsgálja meg egy olyan támogatási 

rendszer kidolgozásának lehetőségét, amely segítené ezeket a csoportokat abban, hogy 

megszerezzék a szakértői csoportokban való hatékony részvételhez szükséges 

szakértelmet; 

8. hangsúlyozza, hogy a 2017. évi éves költségvetésre vonatkozó szavazás alkalmával 

kritikusan fogja értékelni a reformtörekvéseket, és kiemeli, hogy amennyiben úgy ítéli 

meg, hogy követeléseinek nem tesznek eleget kielégítő mértékben, eltökélt szándéka egy 

fenntartás bevezetése; 

9. sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy a szakértői csoportok reformjára vonatkozó 

javaslatok előterjesztése során teljes körűen konzultáljanak a jelenleg alulreprezentált 

csoportokkal. 
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