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2020. évi változások az európai biztosi testület tagságában
Ez a dokumentum az alelnök- és biztosjelöltek által az Európai Parlament előtt tartott meghallgatásaikon
megfogalmazott legfontosabb pontokat és alapvető kötelezettségvállalásokat foglalja össze. Célja az, hogy egy
praktikus és lényegre törő eszközt bocsásson rendelkezésre, amelynek révén figyelemmel lehet kísérni a jövőbeli
Bizottság munkáját és tevékenységeit.

A jelöltek által megfogalmazott kötelezettségvállalások és álláspontok tételes felsorolása az egyes
meghallgatásokról készült teljes, szó szerinti jegyzőkönyvekben található meg, amelyek az Európai
Parlament erre a célra létrehozott, a 2009. évi meghallgatásokról szóló weboldalán érhetők el, ahogy az írásbeli
választ igénylő kérdések és az ezekre adott válaszok is.
Ez a dokumentum egy kiegészítést is magában foglal, amely a 2020. októberi meghallgatásokon tett
kötelezettségvállalásokat tartalmazza.
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A biztosjelöltek meghallgatásai
2019. szeptember – november

A parlamenti meghallgatáson tett kötelezettségvállalások
FRANS TIMMERMANS
Ügyvezetőalelnök-jelölt
Az európai zöld megállapodás

Frans Timmermans ügyvezetőalelnök-jelölt 2019. október 8-án jelent meg az Európai Parlament előtt, hogy választ
adjon a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság (ENVI) EP-képviselőinek kérdéseire. A
meghallgatás során számos kötelezettségvállalást fogalmazott meg, amelyeket bemutatunk ebben a
dokumentumban. Ezek a kötelezettségvállalások a portfóliójára vonatkoznak, amelyet az Ursula von der Leyen, az
Európai Bizottság megválasztott elnöke által neki küldött megbízólevél ismertet, és egyebek mellett a következőkre
terjed ki:



az európai zöld megállapodás; és
az éghajlati fellépés.

Megjegyzendő, hogy az ebben a dokumentumban szereplő idézetek csak a meghallgatás során tett szóbeli
kötelezettségvállalásokat említik meg. A nyilvános meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve elérhető a biztosjelöltek
meghallgatásának weboldalán. Az ügyvezetőalelnök-jelöltnek a meghallgatás előtt írásban is elküldtek néhány
kérdést, amelyekre írásbeli választ adott.

Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály
Szerzők: Georgios Amanatidis, Laky Zsuzsanna
Belső Politikák Főigazgatósága
PE 638.437 - 2019. november
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Az európai zöld megállapodás

nemzetközi klímadiplomácia megerősítése és a fenntartható
fejlődési célok megvalósítása mellett.”

„[...] az európai zöld megállapodásnak a fenntartható jövő felé
tartó helyes pályára kell ráállítania Európát, és biztosítania kell,
hogy annak minden európai a részese legyen, és senkit se
hagyjunk hátra. Törekvésünk az, hogy Európát a világ első
klímasemleges kontinensévé tegyük. Akkor tudjuk ezt 2050-ig
elérni, ha jól megtervezzük és azonnal megkezdjük a munkát.”

A méltányos átállást támogató alap

„Feladatunk az, hogy világosan és konkrétan bemutassuk a
polgárainknak, hogy a zöld megállapodás segíthet a
problémák megoldásában, és már ma is jobbá tudja tenni az
életüket, nem csak 20 vagy 30 év múlva.”

„[...] mindannyiunknak következetes, koherens tervekkel kell
rendelkeznünk [...] ott is finanszíroznunk kell az
intézkedéseket, ahol [...] nincsenek olyan piaci erők, amelyek
ezt megtennék, és nekünk kell beavatkoznunk.”

„Nemzeti szintű kezdeményezések és helyi munkahelyek,
amelyeket állami és magánfinanszírozás és európai
támogatási programok segítenek a tudás és a kapacitások
megosztása érdekében. Véleményem szerint az európai zöld
megállapodás így tudja közvetlenül az embereket szolgálni.”

„Ezért a következő forrásokból akarjuk összerakni a méltányos
átállást biztosító alapot: a nemzeti szinten nyújtott
társfinanszírozás és a friss pénzforrások kombinációja,
összekapcsolva a már rendelkezésünkre álló alapokkal –
legyen szó a Mezőgazdasági Alapról, a strukturális alapokról,
a Kohéziós Alapról –, továbbá biztosítva azt is, hogy az
InvestEU programban nagyon sikeres EBB segítségével igen
széles körben hozzá lehessen férni a forrásokhoz a zöld
gazdaságra való átállás előmozdítása érdekében.”

„[...] Úgy vélem, az egyik legbonyolultabb feladatom az lesz,
hogy biztosítsam a közös gondolkodást, a következetességet
[a szakpolitikai intézkedéseinkben] [...]. Nem ringatom magam
illúziókba, hogy képes leszek 100 nap alatt mindent
elrendezni. Arra viszont képes leszek, hogy azonosítsam a
következetlenségeket, majd lépéseket és jogszabályokat
javasoljak, amelyeket e következetlenségek megszüntetése
érdekében meg kell hozni, ami szerintem egy nagyon
bonyolult, de mégis az egyik legfontosabb feladat lesz a
portfóliómban.”
„[...] az üvegházhatást okozó gázok csökkentése, a
hőmérséklet-emelkedés és a globális felmelegedés
visszaszorítása, valamint a biodiverzitással kapcsolatos
feladatok megkezdése egymással összefüggő és immár
sürgető dolgok.”
„Mindenképpen megkezdjük majd a hidrogénstratégiával
kapcsolatos munkát, mivel én is úgy gondolom, hogy Európa
valóban vezető szerepet tölthet be ebben. Ha felgyorsítanánk
a munkát, még mindig előnyünk lenne a világ többi részével
szemben. Azért is hiszek ebben, mert ha hidrogénben tároljuk
az energiát, akkor nincs energiaveszteség.”
A 2030-ra vonatkozó kibocsátáscsökkentési cél
„Haladéktalanul elkezdek dolgozni azon is, hogy
ambiciózusabb célokat érjünk el 2030-ra. A lehető
leghamarabb jogalkotási javaslatokat fogok előterjeszteni,
amelyek segítenek abban, hogy legalább 50%-kal vagy akár
nagyobb mértékben, 55%-kal csökkentsük a kibocsátásokat.”
„Úgy vélem azonban, hogy erősebb lesz a pozícióm, ha azt
elemzéssel támasztom alá, és éppen ezt csináljuk most. [...] De
hadd tegyem újra egyértelművé: Nagyon meglepődnék, ha
ennek kimenetele bármi más lenne, mint a legalább 55%-os
csökkentés 2030-ig.”
A nemzetközi tárgyalások irányítása
„Másokat is meg kell győznünk, hogy ambiciózusabb célokat
kell kitűzniük. Teljes mértékben elkötelezett vagyok a
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„Egy külön alapot kell létrehoznunk a méltányos átállás
biztosítására, hogy támogassuk a leginkább érintett
embereket és közösségeket, köztük azokat, akik az ipari,
széntermelő és energiaigényes régiókban élnek.”

„Teljesen nyilvánvaló, hogy ehhez az átálláshoz sokkal de
sokkal több forrásra van szükség, mint amit a méltányos
átállást biztosító alap össze tud gyűjteni, különösen a széntől
nagymértékben függő országokban. Viszont az is teljesen
nyilvánvaló számomra, hogy a szénben nincs jövő.”
A biológiai sokféleség védelme
“[...] egy hatékony és ambiciózus 2030-ig szóló stratégiát
fogunk bemutatni a biológiai sokféleséggel kapcsolatban és
[...] az EU-nak a legambiciózusabb kötelezettségvállalások
mellett kell kiállnia a biológiai sokféleségről szóló ENSZegyezményben részes felek konferenciáján, amelyet 2020
októberében rendeznek meg Kínában.”
„Fel kívánom venni a kapcsolatot a tudományos közösséggel
annak biztosítása érdekében, hogy találni tudjunk néhány
referenciaértéket, amelyekhez viszonyítva meg tudjuk
tervezni politikáinkat. Ezt még Peking előtt meg kell tennünk.”
„Azt akarom tehát, hogy az Európai Unió – az ezzel a
Parlamenttel folytatott intenzív párbeszéden keresztül –
rendkívül jól fel legyen készülve a biológiai sokféleséggel
foglalkozó következő konferenciára [...], hogy konkrét
javaslatokat terjesszünk elő, megpróbálva meggyőzni a világ
többi részét, hogy sürgősen cselekedni kell a biológiai
sokféleség védelme érdekében.”
„Egy újraerdősítési stratégiára van szükségünk, mégpedig
olyan újraerdősítésre, amely nem megy szembe más célokkal.
[...] Ezért racionálisan kell szemlélnünk a kérdést, amire
szerintem az egyetlen mód az, hogy egy egész Európár a
kiterjedő stratégiát dolgozunk ki az újraerdősítés
elősegítésére.”

A biztosjelöltek meghallgatásain megfogalmazott kötelezettségvállalások

„[...] jobb tájékoztatást kell adni a fogyasztóknak. [...] Azt
szeretném, ha egyszer azt tudnám mondani nekik, hogy ez [a
termék] erdőirtás nélkül készült. Ezt ma nem mondhatjuk el.
Együtt kell tehát működnünk a nemzetközi partnereinkkel
mindezek megvalósítása érdekében, mivel ma az erdőirtás
80%-a az új élelmiszerek előállításához szükséges új
szántóföldek keresésének következménye, mi pedig néha
éppen az élelmiszert importáljuk közvetlenül. Sőt, néha éppen
ezt a takarmányt adjuk az Európában tenyészett állatainknak.
Ezért sokat kell tennünk a fogyasztóink tájékoztatása
érdekében, és szabályoznunk is kell ezt a területet.”
A szennyezőanyag-mentességi célkitűzés
„[...]
Európának
a
környezetkárosodás
és
a
környezetszennyezés leküzdése, valamint a levegő- és
vízminőség, a veszélyes vegyipari termékek, az ipari
kibocsátások, a növényvédő szerek, az endokrindiszruptor
vegyületek és a mikroműanyagok kezelése érdekében el kell
indulnia a szennyezőanyag-mentesség felé.”
„Tiszta levegő a városainkban és tiszta víz a folyóinkban és
óceánjainkban – ezekre van szükségünk ahhoz, hogy
egészségesebb életet élhessünk egy olyan bolygón, amely
képes fenntartani az emberiséget, és ahol a gazdaság sokak –
és nem kevesek – javát szolgálva növekszik, és munkahelyeket
teremt mindenki számára.”
Közlekedés
„[...] a közlekedés gazdaságunk egyik legjobban szennyező
ágazata. Meg kell küzdenünk ezzel a kihívással. Európa-szerte
az emberek mindennapi életminősége, nem ritkán a
megélhetése is a gépjárműveiktől függ. Tudom ezt, és nem
akarok autómentes Európát. Kibocsátásmentes gépkocsikat
akarok Európában, azt akarom, hogy az emberek a tiszta
tömegközlekedést használják.”
„Csökkentenünk kell különösen a légi közlekedés és a tengeri
ágazat kibocsátását, ha eleget akarunk tenni az éghajlati
céljainknak. Mindez az eszközök gondos megválasztását és
kombinálását követeli meg. Például be kell ruháznunk a vasúti
rendszereinkbe.”
„Azt akarom, hogy Európának legyen a legjobb közlekedési
rendszere a világon.
„[...] az ETS-t [kibocsátáskereskedelmi rendszer] ki kell
terjeszteni a hajózásra. De egy átfogóbb politikamixre is
szükségünk van. Környezetbarát kikötőket akarok Európában.
Azt akarom, hogy rá tudjuk kényszeríteni a hajózást, hogy a
kikötőkben biztosított villamos energiát használják, és ne a
legszörnyűbb anyagokat égessék el, amikor a városainkban
vannak.”
„Harmadik generációs bioüzemanyagokat kell használnunk.
Ezek az energiamixünk alkotóelemei lehetnek, mivel bizonyos
területeken – például a repülés – valószínűleg több
bioüzemanyagra lesz szükségünk. Talán nincs elég fantáziám,
de nem hiszem, hogy az elektromos repülés belátható időn
belül nagy léptékben elterjedne.”

Körforgásos gazdaság
„Új szintre kell emelnünk a körforgásos gazdasággal
kapcsolatban végzett munkánkat, a fenntartható termékekre
és a hulladékképződés megelőzésére helyezve a hangsúlyt .
Csökkentenünk kell a hulladékképződést, valamint növelni
kell az újrahasznosítást és újrafeldolgozást, hogy kiaknázzuk e
terület összes potenciálját az alacsony szén-dioxidkibocsátású gazdaság érdekében. Egy új cselekvés tervet
fogunk javasolni a körforgásos gazdaságra, a fenntartható
termékekre és erőforrás-felhasználásra helyezve a hangsúlyt ,
különösen az erőforrás-intenzív ágazatokban, mint amilyen a
textilipar és az építőipar.”
„Termelőtől a fogyasztóig” a fenntartható élelmiszerek
érdekében
„Hangsúlyozni kívánom, hogy a gazdálkodóink nélkül nem
fogjuk tudni elérni fenntarthatósági céljainkat, és egy olyan
közös agrárpolitikát kell találnunk, amely támogatja ezt, és
egyben tisztességes versenyt teremt a gazdálkodóink között,
nemzetközi szinten is. Úgy vélem, hogy a Phil Hogan által
elindított reformok e távoli cél felé vezetnek minket, és
meglátjuk, hogy a „termelőtől a fogyasztóig” elv
alkalmazásával hol tudunk javítani ezen.”
„[...] ennek [az intenzív gazdálkodásnak] a fényében kell
megvizsgálnunk a közös agrárpolitikát, azt, hogy hogyan
tudjuk garantálni az európai gazdálkodók jövőjét, és hogyan
tudunk olyan élelmiszereket előállítani, amelyek már nem
szennyeznek. [...] ezeket már a Juncker-időszak alatti
reformokba beépítették, de ez fog állni a „termelőtől a
fogyasztóig” politika középpontjában is.”
„Gondoskodnunk kell arról, hogy fenntartható élelmiszerek
kerüljenek az asztalra. Olyan helyzetbe kell hoznunk a
gazdálkodókat, hogy képesek legyenek fenntartani vidéki
térségeinket, és konstruktív viszonyt alakíthassanak ki az
Európai Unió vidéki térségei és nagyvárosi területei között. A
gazdálkodók nélkül ezt nem tudjuk megvalósítani.”
„Egy olyan politika kialakításáról kívánok gondoskodni, [...]
amelynek keretében az állattenyésztést környezetbarátabb
módon lehet folytatni, és így is folytatják. Készen állok
keményebben dolgozni azért, hogy az állatjólét nagyobb
figyelmet kapjon és javuljon, legyen szó az állattenyésztésről
vagy az állatok szállításáról vagy levágásáról. Ezek azok az
intézkedések, amelyeket [...] az európai hatóságoknak tényleg
meg kellene hozniuk.”
Adópolitika a klímavédelmi eredmények érdekében
„Az elképzelésem az, hogy elmondjuk a nemzetközi
partnereinknek, hogy 2050-ig véghez visszük a klímasemleges
kontinensre való átállást. Ennek érdekében meg fogjuk hozni
ezeket az intézkedéseket. Ezeknek az intézkedéseknek
nyilvánvalóan hatása van a gazdaságunkra. Ha ti is
meghozzátok ugyanezeket vagy ehhez hasonló, de
ugyanabba az irányba mutató intézkedéseket, akkor együtt
fogunk haladni ezen az úton. Ha nem, akkor természetesen
nincs más választásunk, mint hogy megvédjük társadalmukat
és gazdaságunkat, és akkor ki kell vetnünk a határon a széndioxid-vámot.”
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„Elkerülhetetlennek tartom, hogy csökkentsük és kivezessük
azokat a támogatásokat, amelyeket még mindig a fosszilis
tüzelőanyagokra
nyújtunk.
Elismerem,
hogy
egy
mérföldköveket
tartalmazó,
nagyon
gyakorlatias
menetrendre van szükségünk, amely lépésről lépésre halad,
és amelyet meg lehet vitatni a tagállamokkal. De ez az egyik
legnyilvánvalóbb és legfelháborítóbb ellentmondás, amelyet
a továbbiakban el kell kerülnünk.”
„Az energiaügyi irányelvünk sehol sincs ahhoz képest, ahol
lennie kellene, ezért felül kell vizsgálnunk. Lehetőséget akarok
kapni legalább arra, hogy előirányozzam a kerozin
megadóztatását, mert nem látom a logikát abban, hogy ez az
energiaforrás miért mentesül az adó alól.”
Érvényesítés és végrehajtás
„Nos, a szabályok [a környezeti levegő minőségéről szóló
irányelv és a hasonló jogszabályok szabályai] nagyon
egyértelműek, és úgy vélem, hogy többet kellene tennünk e
szabályok tagállami szintű végrehajtása érdekében. [...]
Sürgős szükség van erre a jogszabályra, de nem minden
tagállamban alkalmazzák. Úgy vélem, a Bizottságnak
szigorítania kell, és kötelezettségszegési eljárásokat kell
indítania, és úgy érzem, hogy ennek véghezvitele az én
személyes felelősségem.”
„[...] minden rendelkezésünkre álló eszközzel érvényesíteni
fogjuk a kibocsátásokra vonatkozó jogszabályokat. Úgy
vélem, hogy a gépjárműipar túl sokáig volt kényelmes
helyzetben. Teljesíteniük kell. A múltban nem teljesítettek, így
most kell teljesíteniük, a Bizottság pedig ki fogja kényszeríteni
azt, aminek eleget kell tenniük.”
„[...] Hogy mit fogok kikényszeríteni a politikáinkban jelen lévő
ellentmondások felszámolása terén? Úgy vélem, a
pálmaolajjal kapcsolatban már egy helyes irányba mutató
lépést tettünk a jelenlegi Bizottság által elfogadott döntéssel,
de még több ilyen nyersanyagot meg fogunk vizsgálni, hogy
biztosan
felszámoljuk
az erdőirtáshoz hozzájáruló
tevékenységeket. Nagyobb átláthatóságot kell teremtenünk,
hogy megtudjuk, merre tart a folyamat, ehhez azonban
párbeszédet kell folytatnunk a származási országokkal .
Természetesen nekik is vannak követeléseik a tisztességes
kereskedelemmel kapcsolatban és az Európai Unióhoz fűződő
kapcsolatok terén.”

jogszabályban rögzítsük az EU 2050-re vonatkoz ó
klímasemlegességi célkitűzését. Ez a jogszabály egy hossz ú
távú irányt fog szabni minden politikánk számára.”
„[...] olyan éghajlat-politikai jogszabálytervezetet akarok a
Parlament elé terjeszteni, amely a lehető legpontosabban
meghatározza nem csak azt, hogy hol kell lennünk 2050-ben,
hanem azt is, hogy milyen köztes lépéseket kell tennünk
ahhoz, hogy eljussunk oda 2050-re.”
„Őszintén úgy vélem, hogy ez az éghajlat-politikai jogszabál y
egy keretet fog adni számunkra, amelyre sürgősen
szükségünk van ahhoz, hogy rávegyük a tagállamokat kellően
konkrét tervek előterjesztésére, és így átláthassuk azokat a
lépéseket, amelyeket meg kell tennünk ahhoz, hogy eljussunk
oda, ahol 2050-ben lennünk kell. Néhány tagállam már
elvégezte e munka egy részét, több tagállam viszont még
nem tette meg ezt. Így ebben az értelemben szerintem a
közös jövőnk szempontjából ez a lehető legjobb keret.”
A jogalkotási eszközök végrehajtása
„Felülvizsgáljuk és aktualizálni fogjuk a jelenlegi éghajlatpolitikai és energiaügyi jogszabálycsomagot.
Az is
nyilvánvaló, hogy a tisztább közlekedésre, a kisebb
energiafogyasztású épületekre és a fenntarthatóbb
élelmiszerrendszerekre vonatkozó céljaink elérése érdekében
további intézkedéseket is fontolóra kell vennünk. Nem
engedhetjük meg magunknak a megelégedettség luxusát.”
„Úgy vélem, hogy a kibocsátás-kereskedelmi rendszert (ETS) ki
kell terjesztenünk más ágazatra, például a légi közlekedésre és
a tengeri ágazatra, de azt is gondolom, hogy a jelenlegi
jogszabályi keretek között is van lehetőségünk arra, hogy
szigorúbb normákat, szükség esetén kibocsátási normákat
keressünk, illetve más területeken is vannak lehetőségek. Felül
kell vizsgálnunk az energiaügyi irányelveket és más
irányelveket is.”
„Tehát igen, úgy vélem, van helye a szabályozás javításának.
Igen, úgy vélem, van helye testre szabottabb szabályozásnak.
Azt is gondolom, hogy tisztességes hatásvizsgálat ok
elvégzésével – a Szabályozói Ellenőrzési Testület ezt tekinti át
– már most is javítottuk a szabályozást. Úgy vélem, hogy
nagyon sok területen nagyon sok jelenlegi jogszabályt kell
áttekintenünk, hogy célravezetők-e.”
Európai éghajlati paktum

Éghajlati fellépés
Európai éghajlat-politikai jogszabály
„A hivatalba lépésemtől számítva 100 napon belül javaslatot
fogok tenni egy éghajlat-politikai jogszabályra, hogy

„Az éghajlati paktum összefogja a közösségek, vállalatok és a
szomszédos országok kezdeményezéseit és ígéreteit,
megosztva az ismereteket és adatokat, valamint segítve és
ösztönözve egymást a bevált gyakorlatokkal és konkrét
eredményekkel.”
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A parlamenti meghallgatáson tett kötelezettségvállalások
MARGRETHE VESTAGER
Ügyvezetőalelnök-jelölt
A digitális korra felkészült Európa

Margrethe Vestager ügyvezetőalelnök-jelölt 2019. október 8-án jelent meg az Európai Parlament előtt, hogy választ
adjon az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság (ITRE), a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság (IMCO) és a
Gazdasági és Monetáris Bizottság (ECON) EP-képviselőinek kérdéseire. A meghallgatás során számos
kötelezettségvállalást fogalmazott meg, amelyeket bemutatunk ebben a dokumentumban. Ezek a
kötelezettségvállalások a portfóliójára vonatkoznak, amelyet az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság
megválasztott elnöke által neki küldött megbízólevél ismertet, és egyebek mellett a következőkre terjed ki:



a digitális korra felkészült Európa; és
verseny.

Megjegyzendő, hogy az ebben a dokumentumban szereplő idézetek csak a meghallgatás során tett szóbeli
kötelezettségvállalásokat említik meg. A nyilvános meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve elérhető a biztosjelöltek
meghallgatásának weboldalán. Az ügyvezetőalelnök-jelöltnek a meghallgatás előtt írásban is elküldtek néhány
kérdést, amelyekre írásbeli választ adott.

Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály
Szerzők: Frédéric Gouardères, Mariusz Maciejewski, Drazen Rakic
Belső Politikák Főigazgatósága
PE 642.342 - 2019. november
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A digitális korra felkészült Európa
Európa ipari jövőjére irányuló hosszú távú stratégia
„Egy olyan stratégiát kell kidolgozni Európa ipari jövője
számára, amely azon alapul, ami erőssé teszi Európát: a
nyitottságunkon és sokszínűségünkön. Így az ipari
stratégiának mindenkihez kell szólnia: zöldnek kell lennie, és a
tisztességes versenyen kell alapulnia.”
„Nem lehet olyan ipari stratégiánk, amely nem törődik a
gazdaságunk
ökologizálásával és a karbonsemlege s
kontinenssé való átalakulással. Az éremnek mindig két oldala
van.”
„A digitalizációban óriási potenciál van életünk jobbá tételére,
azonban e potenciál kibontakoztatásához megfelelő
szabályokra van szükségünk, hogy az emberekben bizalmat
ébresszünk a digitális átalakítás iránt. A digitalizációnak a
polgárokat kell szolgálnia. Tiszteletben kell tartania az
alapvető értékeket.”
„Az innováció előmozdításával – beleértve azt is, hogyan
szervezzük meg magunkat – jobban ki tudnánk használni a
már rendelkezésünkre álló technológiát, ez pedig segíteni fog
nekünk az éghajlatváltozás elleni küzdelem felgyorsításában.
Ennek egy részét digitálisan is el lehet végezni, mivel a
korábbiaktól eltérő mértékben tudjuk követni az
erőforrásokat.”
„Teljes értékláncokat – egyetemeket, beszállítókat, gyártókat
– fogunk egyesíteni egészen azokig, akik újra feldolgozzák a
gyártók által felhasznált nyersanyagokat.”
„Ennek a stratégiának [...] túl kell mutatnia az egységes
piacon.”
„Egy jó ipari stratégia felkészíti Európát a digitális korra is.”
Új kkv-stratégia
„Ez a munka [az ipari stratégiához kapcsolódóan] azt is maga
után vonja, hogy egy új stratégiát dolgozunk ki az európai
gazdaság motorjának, a kis- és középvállalkozásoknak a
támogatására is.”
„Az első pont természetesen annak biztosítása, hogy ez a
stratégia ne csak a nagyvállalatokat szolgálja, hiszen Európa
nem csak a nagyvállalatokból áll, hanem sok kis- és
középvállalkozásból is, még az ipar területén is. Sok
vállalkozásnak vannak alvállalkozói, és azoknak is egynél több
alvállalkozója – ez adja az európai ipari szerkezet jelentőségét,
így a stratégiának az egész iparra kell irányulnia.”
„Arról is gondoskodnunk kell, hogy legyenek finanszírozást
biztosító eszközök. A Juncker-féle beruházási terv 900 000 kisés középvállalkozásnak nyújtott finanszírozást, ami szerintem
egy követendő intézkedés annak biztosításához, hogy
ténylegesen forrásokat bocsássunk rendelkezésre, és lehetővé
tegyük az emberek számára a növekedést.”

PE 629.837

Mesterséges intelligencia (AI)
„[...] szabályokat kell alkotnunk annak biztosítása érdekében,
hogy a mesterséges intelligenciát etikusan, az emberi
döntéshozatal támogatására használják, nem pedig annak
aláásására. Hivatali időm első 100 napján belül javaslatokat
fogok előterjeszteni a mesterséges intelligencia európai
megközelítésének kidolgozására.”
„Így valóban fel kell építenünk valamit a mesterséges
intelligencia és a kvantumszámítás terén, nem csak azért,
hogy felzárkózzunk, hanem azért is, hogy fejlődjünk. Ha
vannak európai programjaink, azokat nyilvánvalóan
finanszírozni is kell. Ezért újra felkérem Önöket, hogy
segítsenek nekünk a költségvetés elfogadásában, hogy ne
veszítsünk időt ezeknél a döntő fontosságú beruházásoknál.”
„[...] csak úgy lehetünk sikeresek, ha olyan mesterséges
intelligenciát építünk, amelyben megbízhatunk. Ha olyan
mesterséges intelligenciát építünk, amely az alapvető
értékeken alapul.”
„[...] Amikor arról beszélünk, hogy miként tudunk létrehozni
egy olyan keretet, amely lehetővé teszi, hogy megbízzunk a
technológiában, akkor az egyik legalapvetőbb kérdés az,
hogyan kerüljük el a részrehajlást.”
„Decemberig pedig rendelkezésünkre állnak majd az
eredmények [a megbízható mesterséges intelligenciára
vonatkozó
etikai iránymutatások
értékeléséről]. Ez
természetesen tájékoztatást ad majd az általunk végzett
munkáról [...].”
„Hiszen nyilvánvalóan több befektetésre van szükség. Európa
szerintem három- vagy négyszeres elmaradásban van a
mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetések terén
[...].”
A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály
„[...] foglalkoznunk kell az emberek technológiával
kapcsolatos aggodalmaival, és e folyamat során bizalmat kell
teremtenünk. Dolgozni fogok egy digitális szolgáltatásokról
szóló jogszabály előterjesztésén, amely fejleszteni fogja a
digitális platformokra, szolgáltatásokra és termékekre
vonatkozó felelősségi és biztonsági szabályokat. Lehet, hogy
szabályoznunk kell azt is, ahogy a vállalkozások összegyűjtik,
felhasználják és megosztják az adatokat, hogy ez a társadalom
egészének javát szolgálja.”
„[...] fontos, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki abból, amink
van, mivel sietnünk kell. Fontos, hogy áttekintsük az általam
digitális polgári jogoknak nevezett kérdést, az általános
adatvédelmi rendeletet, hogy a nemzeti hatóságaink teljes
körűen érvényesíteni tudják azt, amire remélhetőleg a piac is
reagálni fog a beépített adatvédelemmel [...].”

A biztosjelöltek meghallgatásain megfogalmazott kötelezettségvállalások
A digitális gazdaság adóztatása, közös társaságiadó-alap
(KTA), országonkénti jelentéstétel
„A digitális szolgáltatásokra kivetett adóval kapcsolatos első
próbálkozásunk nem volt sikeres. Ezután egyes tagállamok
napirendre vették a kérdést, hogy saját maguk csinálják ezt
meg. Csodálom őket, mivel nyilvánvalóan valami rendkívülit
tesznek. Bízom benne, hogy ez majd kifejti az ahhoz szükséges
nyomást, hogy remélhetőleg globális megoldást, globális
megállapodást találjunk e kérdés rendezésének módjára. Ha
mégsem sikerülne, akkor véleményem szerint magunknak kell
megcsinálnunk ezt. Ha 2020 végéig nem születik globális
megállapodás, akkor természetesen vállaljuk, hogy javaslatot
terjesztünk elő.”
„[...] több olyan nagyon fontos jogszabály van, amelyet nem
fogadtunk el. Az egyik a közös összevont társaságiadó-al ap,
ami azért is fontos, mert ha még el is kezdjük a vitát a
minimális társasági adóról, ha ki lehet játszani az adóalapot ,
akkor a minimális adószint semmit sem jelent, így ha előre
akarunk lépni ezen a területen, akkor mindkettővel
foglalkoznunk kell. A másik hiányzó dolog az országonkénti
nyilvános jelentéstétel. A pénzügyi szektorban ez működik. Ha
jól látom, azóta is van pénzügyi szektorunk, így nem tűnik úgy,
hogy túlságosan sérült volna az ágazat. Úgy vélem, minden
vezérigazgató büszkén beszámolhat a munkavállalók
számáról, a tevékenységről, a forgalomról, a nyereségről és a
befizetett adóról. Ezáltal pedig arra is lehetőség nyílik, hogy
teljesen más szemszögből közelítsük meg az adózást, még
magánszemélyként is.”
„Igen, úgy vélem, valóban van lehetőség a 116. cikk
alkalmazására. A jelenlegi eljárásban nyilvánvalóan minden
tagállamot felkérnek a részvételre, azonban a 116. cikk a
következőket mondja: ha egy vagy néhány tagállam
rendelkezései sértik a versenyt, akkor tárgyalásokat lehet
kezdeményezni az adott tagállammal, hogy módosítsa ezeket
a rendelkezéseket. Ha ez sikertelen, javaslatokat lehet
előterjeszteni, és ezekről a javaslatokról a rendes jogalkotási
döntéshozatali eljárásban lehet dönteni, én pedig
határozottan úgy vélem, hogy el kellene kezdenünk feltárni,
hogy ez mivel is járna. Nem tekintem magától értetődőnek,
hogy ez sikeres lesz, azt azonban fontosnak tartom, hogy
megragadjuk a Szerződés által számunkra biztosított
eszközöket, és szükség esetén használjuk azokat.”

Verseny
A versenyszabályok érvényesítésének megerősítése
„A piacok gyorsan mozognak, a jog pedig azt az utat járja,
amelyet a jog szokott. Nyilvánvalóan a helyzet természetéből
fakadóan bizonyos aszimmetria figyelhető meg itt. Vannak
korlátai annak, hogy milyen gyorsan lehet alkalmazni a
jogszabályokat, mivel sohasem veszélyeztetjük a tisztességes
eljárást. Másrészről képesnek kell lennünk arra, hogy a lehető
leggyorsabban dolgozzunk. Tulajdonképpen van most egy
ügyünk, ahol megpróbáljuk alkalmazni az ideiglenes

intézkedéseket, és azt mondjuk a vállalkozásoknak: be kell
fejezned, amit éppen csinálsz, mert úgy látjuk, hogy ártasz a
versenynek, és amikor befejezted, akkor természetesen
mindenre kiterjedően feldolgozzuk az ügyet, hogy
bebizonyítsuk az általad okozott kárt. Ez persze 20 év után az
első eset, de úgy gondolom, jól reagál arra a tényre, hogy
nagyon kiemelten kezeljük azt, hogy felgyorsítsuk
tevékenységünket.”
„Ami a vállalatok feldarabolásának kérdését illeti, nos, ez egy
rendelkezésünkre álló eszköz: meg lehet csinálni. A lényeg az,
hogy köteles vagyok a legkisebb beavatkozással járó eszközt
használni a tisztességes verseny helyreállítása érdekében, és
mivel egy vállalat feldarabolása elég komoly dolog,
kötelességem megvizsgálni, hogy milyen más megfelelő
eszközök vannak az előttünk álló helyzet megoldására.”
Európa versenyszabályainak felülvizsgálata
„Nagy próbatételt jelentő időszak ez, a versenyszabályok
érvényesítése tekintetében is, mivel a piacok gyorsan
változnak – az előttünk álló kihívások pedig még nagyobbak.
Az emberi természet – amelynek alapvető mozgatói a
kapzsiság és a félelem – nem változik. A versenyszabályokr a
irányadó elveink így ugyanolyan relevánsak ma is, mint 60
évvel ezelőtt a Római Szerződés aláírásakor. Gondoskodnunk
kell azonban arról, hogy a gyorsan változó világnak megfelelő
módon alkalmazzuk ezeket az elveket. Ezért folytatni fogom
azt a felülvizsgálatot, amelyet a trösztellenes szabályokkal ,
valamint az összeolvadásokra és állami támogatásokr a
vonatkozó szabályokkal kapcsolatban már megkezdtünk.
Ebben a folyamatban irányt mutatnak és segítenek majd
nekünk azok az ismeretek, amelyeket a digitalizáció versenyre
gyakorolt hatásainak vizsgálata során szereztünk – ideértve
három különleges tanácsadó független jelentését, amelyet az
év elején nyújtottak be.”
„[...] megkezdtük az első teljes körű célravezetőségi
vizsgálatot,
utána
pedig
rengeteg
iránymutatás
felülvizsgálatát. Egy dolog előzi meg ezt a programot, az
pedig a kibocsátás-kereskedelmi rendszerre, az ETS-r e
vonatkozó iránymutatások. Ez azért van, mert az új
kereskedési időszak kezdetére készen akarunk állni. Ennek
tehát tudatában kell lennünk, és viszonylag rövid időn belül
megkezdjük a nyilvános konzultációt a témában.”
„[...] folytatni fogjuk. Még mindig vannak nyitva álló ügyek, és
felkértünk minden tagállamot, hogy számoljanak be arról,
hogyan alkalmazzák a feltételes adómegállapításokat, hogy
frissíteni tudjuk mindazokat az anyagokat, amelyeket pár
évvel ezelőtt a legutóbbi ilyen vizsgálat során kaptunk.”
Ipari stratégia
„[...] kettős kihívás előtt állunk: egyrészt biztosítanunk kell a
tisztességes versenyt az egységes piacunkon, hogy jól
kiszolgáljuk az ügyfeleket és a fogyasztókat; ugyanakkor ki kell
állnunk az európai vállalkozások mellett, amikor az Európán
kívüli tisztességtelen versennyel szembesülnek.”
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„Az európai közbeszerzési piac az európai GDP 14–15%-át
teszi ki. A nagysága 2 billió euró. Ez az összeg egy 2-es és utána
12 nulla. Sok pénzről van szó. Meghívunk embereket, hogy
jöjjenek és vállalkozzanak, de ők nem hívnak vissza minket.
Ahonnan én jövök, ott az a szokás, hogy ha nem hívnak vissza,
akkor mi sem hívunk meg többet másokat.”
Külföldi állami tulajdon és támogatások
„Nyilvánvaló, hogy szívesen fogadjuk a befektetőket, de üzleti
szándékkal kell érkezniük. Az egyik nyitott kérdés
természetesen annak biztosítása, hogy ha egy külföldi állami
tulajdonú vállalat megvásárol egy európai vállalkozást, akkor
ne jusson be Európába az itteni egyenlő versenyfeltételeket
aláásó külföldi állami támogatás. Mi pedig együttműködünk a
kereskedelemmel és az egységes piaccal foglalkozó
kollégákkal, hogy egy működőképes eszközt kapjunk, mivel
sajnos még nincs ilyen eszközünk, pedig ez kiemelten fontos
ügy.”

Egy kettős portfólió kezelése
„[...] a törvények független érvényesítése nem képezheti viták
tárgyát; ugyanis az ügy bizonyítékain, a tényeket, az ítélkezési
gyakorlaton alapul, nem azon, hogy milyen országban
vagyunk, nem a méreten vagy egyéb máson.”

„[...] rendelkezésünkre áll a vezető közgazdászaink független
tanácsadása és a Jogi Szolgálat tanácsadása.”
„Még mindig felelős vagyok a munkatársaim felé. Amikor
fontos döntést hozunk, az nyilvánvalóan testületi döntés. A
biztosi testületben eddig nem folytattunk mélyreható vitát a
versenyjogi határozatokról, de nyilvánvalóan minden eljárást
figyelemmel kísérünk. Mielőtt eljutnák ide, végigmegyünk a
kabinetvezetők heti ülésének különböző lépésein, így egy
valódi testületi döntés születik, mivel a dolgoknak így kell
történnie.”
„[...] Úgy gondolom, hogy egy lenyűgöző portfóliót fogok
kapni. A jogalkotási javaslatokat azonban a munkatársaimmal
készítem el. Ők az egységes piaccal és a belügyekkel
foglalkozó kollégáim lesznek. Nem én fogom irányítani őket.
Igen, együtt fogok dolgozni velük, viszont amikor az adott
javaslat[ok]ra kerül sor, azokat a munkatársaimnak kell majd
megírnia.”
„Kérem, legyenek türelemmel, amíg visszajövök, és
megkérdezem, hogy mit gondolnak. Hiszen e kérdések
némelyikére nincs meg előre a válasz. Konzultálni fogunk
Önökkel, ahogy a nem kormányzati szervezetekkel, a civil
társadalommal és az iparral is.”
„[...] A jogalkotási eljárás minden lépése során folytatni fogom
ezt a nyílt és együttműködésen alapul munkát [az Európai
Parlamenttel].”
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A biztosjelöltek meghallgatásai
2019. szeptember – november

A parlamenti meghallgatáson tett kötelezettségvállalások
VALDIS DOMBROVSKIS
Ügyvezetőalelnök-jelölt
Emberközpontú gazdaság

Valdis Dombrovskis ügyvezetőalelnök-jelölt 2019. október 8-án jelent meg az Európai Parlament előtt, hogy választ
adjon a Gazdasági és Monetáris Bizottság (ECON) és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL) EP-képviselőinek
kérdéseire. A meghallgatás során számos kötelezettségvállalást fogalmazott meg, amelyeket bemutatunk ebben a
dokumentumban. Ezek a kötelezettségvállalások a portfóliójára vonatkoznak, amelyet az Ursula von der Leyen, az
Európai Bizottság megválasztott elnöke által neki küldött megbízólevél ismertet, és egyebek mellett a következőkre
terjed ki:




emberközpontú gazdaság;
gazdasági kormányzás; és
a pénzügyi szolgáltatások, a pénzügyi stabilitás és a tőkepiaci unió.

Megjegyzendő, hogy az ebben a dokumentumban szereplő idézetek csak a meghallgatás során tett szóbeli
kötelezettségvállalásokat említik meg. A nyilvános meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve elérhető a biztosjelöltek
meghallgatásának weboldalán. Az ügyvezetőalelnök-jelöltnek a meghallgatás előtt írásban is elküldtek néhány
kérdést, amelyekre írásbeli választ adott.

Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály
Gazdasági Kormányzás Támogatási Osztálya
Szerzők: Radostina Parenti, Jérôme Deslandes, Aoife Kennedy
Belső Politikák Főigazgatósága
PE 638.440 - 2019. november
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Emberközpontú gazdaság
Célkitűzések
„[...] határozottan az inkluzív és fenntartható növekedésre
akarjuk helyezni a hangsúlyt. Azt akarjuk, hogy szoros
kapcsolat legyen a gazdasági fejlődés, a társadalmi
megfontolások és a fenntarthatóság között. Az igaz, hogy
nem önmagáért akarjuk a gazdasági növekedést, hanem az
emberek jólétéért.”

hozzáférhetőnek kell lennie. Ezért készen állunk arra, hogy
helyi szinten javítsunk a gyakorlati helyzeten.”
Megkülönböztetésmentesség és esélyegyenlőség
„[...] továbbra is támogatni fogjuk a rászorulók megfelelő
jövedelmét és jövedelemtámogatását [...].
[...]
az
esélyegyenlőség elve érvényes, a Bizottság pedig folytatja
annak szigorú alkalmazását.”

A szociális jogok európai pillére – cselekvési terv

„A nemekkel kapcsolatban egy külön stratégiát dolgozunk ki,
áttekintve többek között a nők munkaerőpiacra való
belépését és a bérszakadékot is.”

„Egy cselekvési tervet fogunk bemutatni a szociális jogok
európai pillérének hatékony uniós szintű végrehajtására.”

„[...] a fogyatékossággal élő emberek további támogatása is
szerepel a Bizottság napirendjén.”

„Hadd említsek meg néhány folyamatban lévő konkrét
javaslatot. [...] a tisztességes minimálbérekre irányuló
jogalkotási kezdeményezés, amelyre a mandátumidőszak első
100 napjában került sor; az európai gyermekgarancia;
megerősített ifjúsági garancia; az álláskeresési ellátás európai
[viszont]biztosítási
rendszere
[...];
az
aktualizált
készségfejlesztési program; jobb munkakörülmények a
digitális platformok munkavállalóinak [...] és egy nemek
közötti egyenlőségre irányuló új stratégia is, beleértve a bérek
kötelező átláthatóságára vonatkozó rendelkezéseket is.”

Méltányos adózás

A szociális párbeszéd szerepe
„[...] folytatni kívánjuk a szociális párbeszéd fejlesztését.”
„Természetesen nyitottak vagyunk az ezzel kapcsolatos
lehetséges jogalkotási módosítások megvitatására, azonban
[...] a szociális partnerek már részt vesznek az európai
szemeszterben [...].”
„[...] a szociális partnerek bevonása európai és nemzeti szinten
az európai szemeszterbe, konzultáció a fő szakpolitikai
javaslatokról [...], a kapacitásépítésre nyújtott támogatás, és
ezen az úton fogunk tovább haladni.”
„[...] mindig is kifejezetten hangsúlyoztuk, hogy tiszteletben
akarjuk tartani a különböző tagállamok kollektív tárgyalási
modelljeit, különösen ha ezek modellek nagyon jól
működnek, mint például az északi országokban. [...] ez az
irányadó elvünk, és ez a jövőben is így lesz.”

„Méltányos adózás nélkül nincs társadalmi igazságosság.”
„Az adókikerülés elleni küzdelem kiemelt helyen szerepel a
programomban [...]. A multinacionális vállalkozásokat
hatékonyan meg kell adóztatni, hogy a polgárainknak és a
kkv-knak ne kelljen igazságtalan adóterhet viselniük.”
A zöld és digitális átalakulás támogatása
„A [...] célkitűzésem az, hogy a fiskális, gazdaság- és pénzügyi
politikát a zöld és digitális átalakulás támogatásár a
használjam fel.”
„A zöld és digitális átalakulás csak akkor járhat sikerrel, ha azt
társadalmilag igazságosnak tekintik. [...] Ezért [...] célom az,
hogy gondoskodjak az ezeket az átalakulásokat kísérő
szociálpolitikai intézkedések kialakításáról.”
„Ez [a digitális szakadék] fontos részét képezi a
készségfejlesztési programunknak, mivel ahhoz, hogy
felkészítsük az embereket a digitális korra, nyilvánvalóan
digitális készségekre van szükség, amelyekből jelenleg hiány
van.”
„[...] A méltányos átállást biztosító új alapból támogatni fogjuk
a zöld átalakulás által érintett embereket és régiókat.”

„Meg kell erősítenünk az ágazatok közötti és ágazati szociális
párbeszédek hatékonyságát és működését is [...].”

„[...] szorosan együtt fogunk működni az Európai Parlamenttel
[...] annak megvizsgálásában, hogy milyen további elemekre
van szükség, és ezek hogyan integrálhatók a többéves
pénzügyi keretbe – mint amilyen a méltányos átállást
biztosító alap.”

„[...] szorosan együtt kívánunk működni az építőipari európai
szociális párbeszéd bizottságával.”

Fenntartható Európa beruházási terv

Szociális biztonsági rendszerek
„[...] azt kell biztosítanunk, hogy [...] az emberek, a digitális
gazdaságban és platformoknál dolgozó emberek is, [...]
hozzájáruljanak a szociális biztonsági rendszerekhez, és
biztosítottak legyenek e rendszerek által.”
„[...] a nyugdíjak határokon átnyúló hordozhatósága olyan jog,
amelynek
a
mozgó
munkavállalók
számára
is

PE 629.837

„[...] több munkaterület lesz. Az első a pénzügyi munkaterület:
az uniós költségvetésből és az EBB által nyújtott támogatás a
befektetések bevonásához,
valamint
tanácsadás
a
támogatható projektek körének összeállításához. Ugyani s
nem csak pénzt kell mobilizálnunk, hanem jó minőségű
projektekre is szükségünk van, amelyek valóban lehetővé
teszik a fenntartható átmenetet.”

A biztosjelöltek meghallgatásain megfogalmazott kötelezettségvállalások
„[...] a cél az, hogy az InvestEU programon, az EBB-n keresztül
magántőke bevonásával egybillió eurót mobilizáljunk a
fenntartható befektetésekhez, ahol – ahogy Önök is tudják –
az éghajlatváltozás elleni küzdelem finanszírozásár a
vonatkozó célértéket 25%-ról 50%-ra tervezzük emelni. Ez friss
pénz lesz, valamint az uniós költségvetés más hozzájárulásai n
keresztül is érkeznek források.”
„[...] amikor az EBB hitelezési céljait említettem, akkor a
jelenlegi helyzettel összehasonlítva friss pénzről van szó,
összege pedig több tízmilliárd euró.”
„Arra is bátorítjuk a tagállamokat, hogy a megosztott irányítás
alá tartozó forrásaik legfeljebb 5%-át az InvestEu programhoz
rendeljék, ami szintén jelentős összegű friss források
bevonását teszi lehetővé számunkra.”

szabályok – amint
bonyolultak.”

az köztudomású

– valójában

túl

„[...] az EU fiskális szabályaival kapcsolatban a mérlegeléseink
során valóban kiindulási alapnak vehetjük az Európai
Költségvetési Tanács kiadási referenciaértékekkel kapcsolatos
munkáját, amely egy adóssághorgonyt és – ahogy én szoktam
mondani – „korlátozott körű aranyszabályt” vezet be.
Természetesen fontos lesz, hogy széles körű konszenzust
alakítsunk ki, hogy megállapodjunk a fiskális szabályaink
kiigazításának és egyszerűsítésének módjáról.”
„[A Stabilitási és Növekedési Paktum rugalmasságával
kapcsolatos határvonalakat illetően] úgy gondolom, hogy
általános elvként Európában el kell kerülnünk a túl éles
határvonalakat, és inkább a kompromisszumok szellemében
kell dolgoznunk. Így működik az EU.”

Az EBB mint klímabank
„[...] az EBB klímabankká alakításának egyik kiemelt része az,
hogy az éghajlatvédelemhez rendelt finanszírozásának
arányát a jelenlegi 25%-ról 50%-ra emeljük [2025-ig]. Ez tehát
egy fontos lépés, és e stratégia része az is, hogy kivezetjük a
fosszilis energia finanszírozását.”
„A becslések szintjén Önök évente 50 milliárd eurót
említettek. Nos, az EBB többletfinanszírozásával legalább
kétharmadot a projektpartnerektől lehet bevonni, azaz évente
legalább 45 milliárd eurót. Így egy tízéves időtartam alatt ez
már 450 [milliárd] eurót hoz nekünk.”
Gazdasági kormányzás
Az európai szemeszter új hangsúlyainak meghatározása
„A jövőben is az európai szemeszter alapján kell építkeznünk.
A szociális megfontolások már most is az országspecifikus
ajánlásaink közel felét teszik ki. A jövőbeli gazdasági
kormányzásban is meg kívánom tartani ezt az irányt. Az ENSZ
fenntartható fejlődési céljait is integrálni kell a szemeszter
célkitűzéseibe, hogy előmozdítsuk az inkluzív és fenntartható
növekedést.”
„Rendszeresen ellenőrizni kell a fenntartható fejlődési célok és
a szemeszteren belüli célok felé tett haladást. Rendszerszintű
megfontolásokat
is bevezetünk a zöld átalakulás
szempontjából releváns politikákban, mint amilyen a zöld
befektetések, a körforgásos gazdaság, az erőforráshatékonyság és a méltányos átmenet biztosítása minden
szakpolitikában.”

Európai beruházásstabilizáló eszköz
„[...] két javaslatot nyújtottunk be. Az egyik a reformtámogató
program, amelynek alapján jelenleg tárgyalunk a
konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési
eszközről. [...] A másik javaslat pedig a beruházásstabilizáló
eszközre irányult: konkrét javaslatot terjesztünk elő az európai
beruházásstabilizáló eszközre [...]. Most azt vizsgáljuk, hogy
milyen mértékű szinergiát alakíthatunk ki az [...] európai
beruházásstabilizáló eszközre irányuló javaslat és az európai
munkanélküliségi [viszont]biztosítási rendszer között.”
Pénzügyi szolgáltatások, pénzügyi stabilitás és a tőkepiaci
unió
A bankunió megvalósítása
„[...] a bankunió megvalósítása kiemelt helyen szerepel az
Európai Bizottság napirendjén.”
„A Bizottság részéről [...] továbbra is vizsgálni fogjuk, hogyan
lendüljünk át az EDIS-szel [európai betétbiztosítási
rendszerrel] kapcsolatos jelenlegi holtponton, illetve a
nagyon lassú előrehaladáson, ami a Tanácsban, de el kell
mondani, hogy eddig az Európai Parlamentben is
tapasztalható. [...] Készen állunk a folyamat előmozdítására,
szükség esetén új elemeket terjesztve elő a viták
elősegítésére.”
„[...] megoldást kell találnunk erre a szanálás során felmerülő
likviditási kérdésre, ezért a tagállamokkal és az EKB-val is
együtt fogunk dolgozni ezen.”

„[...] felmérjük majd, hogy miként integráljuk a
fenntarthatóságot
a makrogazdasági
egyensúlyhiány
kezelésére szolgáló eljárásokba, de kötelező fenntarthatósági
célokat, például kibocsátáscsökkentési célkitűzéseket is
meghatározunk más politikákban, például az energiaunió
területén, és beépítjük a Párizsi Megállapodás végrehajtására
vonatkozó kötelezettségvállalásainkat is.”

„Ahogy Önök is tudják, a biztonságos eszközökkel
kapcsolatban a Bizottság jogalkotási javaslatot terjesztett elő
az államkötvény-fedezetű értékpapírokról. Sajnos a Tanács
nem nagyon folytatta ezt a munkát, ezért meg kell néznünk,
hogyan kelthetnénk újra életre ezt vitát.”

A Stabilitási és Növekedési Paktum egyszerűsítése

„Egy új stratégiát fogok bemutatni Európa számára, hogy a
lehető legtöbbet hozzuk ki a pénzügyi technológiákból, és
globális szinten versenyezzünk.”

„[...] az Európai Költségvetési Tanács jelentése alapján fogunk
dolgozni, amely felvázol néhány elképzelést a Stabilitási és
Növekedési Paktum szabályainak egyszerűsítéséről, hogy
azokat egyszerűbben lehessen alkalmazni, és egyszerűbben el
lehessen magyarázni a nyilvánosságnak, mivel a jelenlegi

Pénzügyi technológiák és kriptovaluták

„[...] foglalkoznunk kell a kockázatokkal, például a
tisztességtelen versennyel, a kiberbiztonsággal és a pénzügyi
stabilitást fenyegető veszélyekkel. Például Európának közös
megközelítést kell követnie a kriptovalutákkal, például a
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Librával kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban egy új jogszabályt
tervezek előterjeszteni.”
„[...] az uniós szintű felügyelet érdekében szabályoznunk kell a
Librát, mind a pénzügyi stabilitás, mind pedig a befektetők
védelme szempontjából [...].”
A kkv-k finanszírozáshoz jutása
„Az új Bizottság egy új alapot fog javasolni, hogy segítse a kkvk kilépését a tőzsdére. A kollégáimmal együtt egy stratégiára
teszünk javaslatot, hogy segítsünk a kkv-knak megbirkózni a
zöld átalakulással, a digitalizációval és a megváltozott
kereskedelmi szerkezettel kapcsolatos kihívásokkal.”
„Az egyik konkrét új kezdeményezés, amelyet elő kívánunk
terjeszteni, [...] a kkv-k első nyilvános ajánlattételét támogató
köz-magán alap [...], és természetesen meg kell vizsgálnunk a
kkv-k szabályozott tőkepiacokra való belépésének feltételeit
és költségét is.”
A zöld finanszírozás új stratégiája
„[...] a jövőben is ambiciózusak leszünk a fenntartható
finanszírozás terén, amit a zöld átalakulásunk részének, annak
szabályozási ágának tekintünk.”
„Az osztályozás biztosítja az alapot sok más intézkedésekhez,
beleértve a zöld kötvényekre vonatkozó standardok
bevezetését, az ökocímkéket és számos egyéb elemet. [...] más
területekre is ki fogjuk terjeszteni az osztályozást.”
„Az uniós zöld kötvényre vonatkozó standard létrehozása
[tekintetében], amelynek minden tőzsdén jegyzett és nem
jegyzett európai és nemzetközi kibocsátó számár a
elérhetőnek kell lennie, támogatni fogom és elő fogom
mozdítani ezt a munkát a következő Bizottságban.”

„Hamarosan célravezetőségi vizsgálatot teszünk közzé a
vállalati beszámolókról, beleértve a nem pénzügyi
információk közzétételéről szóló irányelv felülvizsgálatát is, és
[...] azt tervezzük, hogy az irányelv alkalmazási körét
kiterjesztjük más pénzügyi intézményekre is, és racionalizáljuk
a pénzügyi intézmények közzétételeit is.”
„Jelenleg olyan intézkedéseken is dolgozunk, amelyek a
fenntarthatóbb és fősodorba tartozó pénzügyi szereplőket
célozzák meg, és immár új rátekintést kapunk az
eszközkezelők és intézményi befektetők feladatai során
felmerülő ESG [környezeti, társadalmi és irányítási]
kockázatokra is [...].”
A pénzmosás elleni küzdelem
„[...] az EU pénzmosás elleni szabályait nem azonos módon
alkalmazzák az Unióban. Ezért újra kell gondolnunk, hogyan
működik a keretrendszerünk. Ebben az összefüggésben nagy
előrelépést látunk abban, ha a pénzmosás elleni feladatokat
és azok összehangolását egy uniós szervre ruházzuk.”
„Határozottan úgy látjuk, hogy van tere a fokozottabb uniós
szintű koordinációnak, azaz az információcserének, a bevált
gyakorlatok felhasználásának, viszont ha az együttműködést
elutasító hozzáállással találkoznak, az [uniós] hatóságoknak
lehetőséget kell kapniuk arra, hogy közvetlenül fellépjenek.”
A bankok prudenciális szabályozása
„[...] a Bázel III bevezetésének megvalósítása során figyelembe
kell vennünk az európai sajátosságokat. [...] a jövőben is
támogatni fogjuk a kkv-szorzót.”
„Ahogy a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság is említette, a bázeli
megállapodás nem vezethet a tőkekövetelmények jelentős
mértékű általános növeléséhez.”

„Az átláthatóságot illetően a kibocsátóknak részletesen be kell
majd
számolniuk
a
bevételek minden
javasolt
felhasználásáról, és a kibocsátók zöld kötvényekkel
kapcsolatos stratégiájáról és folyamatairól.”
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A biztosjelöltek meghallgatásai
2019. szeptember – november

A parlamenti meghallgatáson tett kötelezettségvállalások
JOSEP BORRELL FONTELLES
Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője/
az Európai Bizottság alelnökjelöltje

Josep Borrell Fontelles, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője/az Európai Bizottság alelnökjelöltje 2019.
október 3-án jelent meg az Európai Parlament előtt, hogy választ adjon az EP-képviselők kérdéseire. A meghallgatás
során számos kötelezettségvállalást fogalmazott meg, amelyeket bemutatunk ebben a dokumentumban. Ezek a
kötelezettségvállalások a portfóliójára vonatkoznak, amelyet az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság
megválasztott elnöke által neki küldött megbízólevél ismertet.
Megjegyzendő, hogy az ebben a dokumentumban szereplő idézetek csak a meghallgatás során tett szóbeli
kötelezettségvállalásokat említik meg. A nyilvános meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve elérhető a biztosjelöltek
meghallgatásának weboldalán. A biztosjelöltnek a meghallgatás előtt írásban is elküldtek néhány kérdést, amelyekre
írásbeli választ adott.

Külkapcsolatok Tematikus Főosztálya
Szerző: Jesper Tvevad, Marika Lerch és Jérôme Legrand
Külső Politikák Főigazgatósága
PE 639.311 - 2019. október
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Stratégiaibb szemléletű, jobb érdekérvényesítő
képességű és egységesebb Európa a világban
„Egyesítenünk kell a nemzeti szuverenitásainkat, hogy
megsokszorozzuk az egyes tagállamok erejét [...]. [...] egy
valóban integrált külpolitikára van szükségünk, amely
összekapcsolja a Tanács keretében együttesen fellépő
tagállamok erejét a Bizottság által irányított összes politikával
és e Parlamenti demokratikus legitimációjával.”
„Ha
megerősítenek hivatalomban,
alelnökként
és
főképviselőként a munkám középpontjában az fog állni, hogy
összekapcsoljam a tagállamok külpolitikáját a Bizottság külső
fellépéseivel.”
„[...] ahhoz, hogy geopolitikailag releváns szereplővé váljunk,
az eddiginél jóval nagyobb egységre van szükségünk. Minden
tagállammal, kicsikkel és nagyokkal is együtt dolgozok majd
ezen egység elérése érdekében.”
„[...] az uniós rendszernek célravezetőbbnek kell lennie a
párhuzamosságok és a bürokratikus gyakorlatok elkerülése
érdekében, továbbá alaposabb és mélyebb stratégiai
elemzést kell készítenie. Úgy vélem, ezt nem végezzük el elég
jól. Vissza kell nyernünk a kezdeményezőkészséget és
cselekvőképességet. Önök kérhetnek, várhatnak,
és
remélhetnek tőlem valamit, ami nem más, mint a
kezdeményezőkészség és cselekvőképesség visszaszerzése.”
Gyorsabb és hatékonyabb döntéshozatal
„Emlékeznünk kell arra, hogy a Külügyek Tanácsa döntéshozó
szerv, amelynek irányadó vitát kell folytatnia, de igen, sokkal
jobb lenne, ha eljutnánk a konkrét eredményekig és a közös
fellépésekig. Az Európai Tanács tagja vagyok. Feladatom,
hogy az Európai Tanács elé terjesszem a külpolitika
legfontosabb ügyeit. Rendkívüli előjog, hogy ezt
megtehetem, és készen is állok erre.”
„[...] a főképviselő szerepe nem csak abban áll, hogy
közvetítőként járjon el, [...] hanem proaktív hozzáállást is kell
tanúsítania, hogy elsimítsa azokat a különbségeket, amelyek
kétségtelenül fennállnak közöttünk. [...] Ezért túl fogok lépni a
legkisebb közös nevezőn [...].”
„Vállalni fogom a kockázatot, hogy a Tanács nem fogadja el a
javaslataimat.
Vállalni fogom a kockázatot, hogy
kisebbségben leszek a kollégáimmal szemben. Néhány
esetben például megpróbálom majd alkalmazni magának a
Szerződésnek a rendelkezéseit, hogy ne mindig kelljen száz
százalékban egyetérteni. A szankciók, az emberi jogok és a
KBVP-missziók esetében nem feltétlenül van szükségünk
egyhangúságra, hiszen a Szerződés [...] megengedi ezt
nekünk. [...]”
„[...] Kezdjük azzal, hogy minősített többséget alkalmazunk a
szankciók kérdésében, Oroszország esetében, hogy elkerüljük
az egyhangúság szükségességét, továbbá az emberi jogok és
a békefenntartó missziók esetében. Utána pedig, ha képesek
vagyunk kialakítani ezt a stratégiai közös kultúrát,
továbbléphetünk, és megállapodhatunk a szuverenitással
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kapcsolatos kérdésekben. [...] Lépésenként kell tehát
haladnunk, a végső cél azonban az, hogy ha eljön az idő, a
döntéseket minősített többséggel hozzuk meg.”
A politikáink külső és belső szempontjai közötti jobb
kapcsolat biztosítása
„[...] koherenciát kell teremtenünk a belső és külső politikák
között, és rendelkezünk kell az ahhoz szükséges eszközökkel,
hogy erőpolitikát folytassunk. A kihívás az, hogy összefogjuk
és egy stratégia szolgálatába állítsuk ezeket.”
„Úgy vélem, hogy az európai külpolitika egyik legnagyobb
problémája, hogy egymástól elszigetelt egységekként
működik, ami az intézményi szerkezetéből ered: a
Bizottságnak vannak bizonyos funkciói, míg a Tanácsnak más
funkciói vannak... Azonban a mai világban [...] egyesítenünk
kell minden kapacitásunkat.”
„A Szerződés 18. cikke kifejezetten azzal a feladattal bíz meg
engem, hogy hangoljam össze a Bizottság külső fellépését. A
külső politikák (a teljesen külpolitikai jellegűek) az egyik oldalt
jelentik, a másik oldalon pedig azok a belső politikák állnak,
amelyeknek külső dimenziója van. Ezekkel kapcsolatban
pedig természetesen együtt kell működnöm az elnökkel.”
Az EKSZ-ről
„[...] A nemek közötti egyenlőség az európai politikák egyik
sarokköve. [...] A külpolitikában a nemek közötti egyenlőség
nem csak a vezető beosztásokban jelenti a nők és férfiak
közötti egyenlőséget. Ezt el kell érnünk. [...] Hogy őszinte
legyen, szerintem lehetetlen lesz elérni az 50%-ot [2024-ig].
[...] Körülbelül 40% az a jó cél, amelyért küzdenünk kell.
Emlékeztetnék arra, hogy a Külügyi Szolgálat álláshelyeinek
egyharmadát a nemzeti diplomáciai testületek jelentik, és
nekik is eleget kell tenniük a nők számára vonatkoz ó
követelményeknek, így jelenleg egyfajta konfliktus van a
diplomáciai testületekben a szűkös erőforrásokkal, azaz a
magasan képzett nőkkel kapcsolatban.”
„A nemeket értékként kell bevezetnünk a diplomáciai és
katonai tevékenységekben.”
„A Külügyi Szolgálat és a Bizottság intézményi rendszere az én
felfogásom szerint – és ez nem egy mások részéről
megfogalmazott bírálat – politikailag üres és bürokratikus.
Úgy vélem, valódi hozzáadott értéket kell nyújtanunk ahhoz,
amit a tagállamok igényelnek és akarnak.”
A tagállamokhoz fűződő kapcsolatokról
„A külügyminiszterek sokat segíthetnek a főképviselőnek. Én
nem tudok mindenhol ott lenni, de van 28 – illetve lehet, hogy
hamarosan csak 27 – külügyminiszter, akik segíthetnek, akiket
meg lehet bízni, hogy vezetőként dolgozzanak, tárgyaljanak
és utazzanak olyan konkrét ügyekben, amelyeket az országaik
más országokhoz képest sokkal jobban ismernek. Ez az
innováció javíthatná a tagállamok európai külpolitikával
kapcsolatos felelősségvállalását.”

A biztosjelöltek meghallgatásain megfogalmazott kötelezettségvállalások

Az Európai Parlamenttel folytatott
együttműködésről
„A Parlamentnek nagyon fontos szerepe van [...]. Önök a
politika formálói. Minél inkább meghallják és minél jobban
megértik Önöket, annál inkább formálják az Unió
külpolitikáját. [...] Most itt kötelezettséget kell vállalnom arra,
hogy továbbviszem azt a pozitív lendületet, ami a politikai
elszámoltathatósággal
kapcsolatban
2010-ben
tett
nyilatkozattal indult el, ami azzal jár, hogy egyeztetek a
Parlamenttel a plenáris ülésen, a bizottságban és a
különbizottságban, hogy kifejtsem Önöknek a kül-, biztonságés védelempolitika legérzékenyebb pontjait.”
„Kötelezettséget vállalok arra is, hogy beszámolok a
képviselőknek a nemzetközi megállapodásokról folyó
tárgyalások valamennyi szintjéről, mivel ezt az Európai Unióról
szóló szerződés követelményként szabja meg, továbbá hogy
évente legalább öt alkalommal közös egyeztető üléseket
tartok a KKBP költségvetésének végrehajtásáról, továbbá – a
jogalkotás
minőségének javításáról szóló 2016. évi
intézményközi megállapodás 40. cikkének megfelelően –
újrakezdem a nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatos
információcseréről folyó, megrekedt tárgyalásokat.”
„Örömmel folytatok szoros együttműködést az Európai
Parlamenttel, mivel meg vagyok győződve arról, hogy nagy
potenciál van a parlamenti diplomáciában, továbbá
tudatában vagyok annak, hogy az Önök állásfoglalásai ,
közvetítő tevékenységei és választási megfigyelő missziói
alapvető szerepet játszanak a hiteles európai külpolitika
meghatározásában.”

Biztonság és védelem
„Erősségünk abban áll, hogy képesek vagyunk összekapcsolni
a diplomáciát, a közvetítést, a válságkezelést és a biztonság
belső és külső szempontjait [...].”
A védelem része a biztonságunknak, a fenyegetés pedig néha
messze a határainktól indul ki. Nemrégiben vezettünk be
eszközöket, hogy használhatóbb védelmi képességeket
fejlesszünk ki. Tovább kell lépnünk.”
„[...] nincs közös stratégiai kultúránk. Tettünk lépéseket ebbe
az irányba, politikai szinten az állandó strukturált
együttműködéssel (PECSO), ipari szinten az Európai Védelmi
Alappal, műveleti szinten pedig a missziókkal. Haladást értünk
el ezen a három területen, de ez nem elég.”
„[...] Kollektív szövetségünk, kollektív védelmünk sarokköve a
NATO marad. Az európai védelem fejlesztésével megerősítjük
az atlanti szövetséget, és azzal, hogy több súlyt adunk a NATOnak, hozzájárulunk a kiegyensúlyozottabb transzatlanti
kapcsolathoz.”
„[...] A cikket [a Lisszaboni Szerződés 42. cikkének
(7) bekezdése] alkalmazni kell [...]. Erre a cikkre, valamint a
másik cikkre – azt hiszem a 212. cikk –, amely a terrorista
támadásokra,
terrormerényletekre vagy
természeti
katasztrófákra adott közös válasszal foglalkozik [...],
protokollokat kell kidolgozni. Meg kell határozni, hogy ezeket

hogyan kell végrehajtani, és – ahogy korábban említettem –
Önök [az EP] természetesen a külpolitika „formálói” [...].
Egyértelmű iránymutatásokra van szükségünk.”
„A tagállamok világszerte 35 000 nőt és férfit vetnek be a
különböző típusú nemzetközi missziókban. Ez figyelemre
méltó, de többet kell tennünk.”
„Katonai kiadásunk nagyjából Belgium GDP-jének a fele. Több
mint Kínáé. Több mint Oroszországé. Az Egyesült Államok
után a második legnagyobb. [...] kapacitásunk azonban a
széttagoltság és a párhuzamosságok miatt jóval kisebb.
Együtt kell kiadásokat eszközölnünk.”
Sokkal inkább bevethetőnek kell lennünk a terepen. Erőket
kell bevetnünk, kezdve a szomszédos országokkal.”
„[...] elfogadtunk egy képességfejlesztési tervet, amely 11
védelmi prioritást azonosít. Ezek közé tartoznak [...] a
kibertevékenységekre reagáló műveletek, a légi üzemanyagutántöltés és a ballisztikusrakéta-védelem [...].” „ezekre
képességekre az operatív szerepvállalásunk miatt van
szükségünk, és figyelembe kell vennünk azt is, hogy
összeegyeztethetők-e a NATO-prioritásokkal, és kiegészítik-e
azokat.”
„Évente mintegy 30 000 millió euróba kerül, hogy a
tagállamok között nincs együttműködés a biztonság és a
védelem terén. Fejlesztenünk kell a PESCO-t és az Európai
Védelmi Alapot.”
„Figyelmet kell fordítanunk a polgári irányításra is, ami
számomra ugyanolyan fontos, mint a katonai missziók, ehhez
pedig egy másik, eltérő típusú kapacitásra van szükségünk:
rendőrökre, bírákra, államügyészekre és más szakértőkre.”
„[...] a [...] harccsoportok [...] továbbra is a katonai
gyorsreagálásunk elsődleges eszközei, és ezek az egyetlen
készenléti katonai erők az Európai Unióban, amelyeket rövid
időn belül be lehet vetni. Úgy vélem, hogy növelni kell a közös
finanszírozást, amelyről jelenleg folynak a tárgyalások az
Európai Békekerettel összefüggésben [...], hogy ösztönzőket
nyújtsunk a jövőbeli bevetések számára [...].”
Nonproliferáció és a fegyverzetexport ellenőrzése
„[...] belépünk a nukleáris instabilitás korába, mivel egymás
után hullottak szét azok a megállapodások, amelyek
kiépítették az ilyen fegyverek elterjedése és lehetséges
használata elleni biztonsági hálót. E tekintetben nekünk az EUban továbbra is szerepet kell vállalnunk a nukleáris fegyverek
elterjedésének megakadályozásáról
szóló
szerződés
kiterjesztésében. Támogatjuk a szerződés három pillérét: a
nonproliferációt, a lefegyverzést és az atomenergia békés
felhasználását.”
„A fegyverzetexporttal kapcsolatban úgy vélem, hogy nem
csak tartanunk kell magunkat 2008-hoz [a közös
állásponthoz], hanem jelentős mértékben aktualizálnunk is
kell azt. 2008 ugyanis már régen volt, az európai országoknak
ezt a fegyverzetexport ellenőrzésével kapcsolatos közös
normáját pedig felül kell vizsgálni.”
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„Az információcsere érdekében először is újratárgyaljuk a
2008-as megállapodást. Tudnunk kell minden országról, hogy
mit csinál, milyen exportot bonyolít le, hová és hogyan, és –
ahogy néhány ország már meg is teszi ezt – nyomon kell
követnünk e fegyverek felhasználását.”
Fenyegetések
„Vannak hibrid fenyegetések, köztük a demokráciánkat
fenyegető dezinformációs kampányok és kibertámadások.
Tudatában vagyok e fenyegetések súlyosságának, és fel fogok
lépni ebben az ügyben.”
„Nyilvánvaló, hogy a terrorizmus egy nagy, rettenetes
fenyegetés. [...] Mit tehet az EU [...] a leküzdése érdekében? Egy
teljes eszköztár áll a rendelkezésünkre, amelynek része a
diplomácia, az azokkal az országokkal fenntartott kapcsolatok,
ahonnan korábban ez az ellenünk irányuló szörnyű
fenyegetés kiindult, amelyet viszont egyedül nem vagyunk
képesek megoldani [...].”
„[...] megfigyelhető egy dezinformációs folyamat, amely
súlyosan aláássa országaink egészséges demokratikus
állapotát. A dezinformáció [...] az egyik legnagyobb probléma,
amellyel a mesterséges intelligencia kapcsán szembesülünk.
[...] Három munkaterületünk van, az egyikük Kelet-Európával
foglalkozik. Van egy gyorsreagálású egységünk a
dezinformációval szemben. Beavatkozási kapacitásunk
korlátozott. Sokkal többre van szükségünk, mivel a probléma
egyre súlyosbodik [...]”.

Emberi jogok
„[...] Az Európai Unió a világon mindenki másnál jobban irányt
mutat az emberi jogok védelmezésében. És az emberi
jogoknak a politikáink szerves részét kell képezniük. Az emberi
jogok előmozdítása nem lehet csak külpolitikai kérdés,
amelyet félreállítunk a sarokba, hanem a középpontban kell
állnia.”
„[...] a kereskedelmi kedvezményekben részesülő országoknak
be kell tartaniuk az emberi jogi és munkaügyi
egyezményeket.”
„[...] Biztosítom Önöket: számomra az emberi jogok nem
csupán a habot jelentik a kereskedelmi megállapodások
tortáján. Szerves részét képezik a megállapodásoknak, nem
csak a szöveg kidolgozásakor, hanem a megállapodások
végrehajtásának nyomon követése során is.” [...] Eljön majd az
az idő, amikor az emberi jogi záradékok minden kétoldalú
kereskedelmi megállapodásnak részét fogják képezni [...].”

„[Emberi jogi] cselekvési tervet dolgoztunk ki a 2020–2024-es
időszakra. [...] Most meglátjuk, konkrétan hogyan tudjuk majd
végrehajtani ezeket a terveket. Én pedig arra kérem a
Parlamentet, hogy velem együtt dolgozzon annak biztosítása
érdekében, hogy a cselekvési terv működjön, és az EU
továbbra is példát mutasson az emberi jogok védelme terén a
világban.”

Prioritások és kihívások
Szomszédságpolitika és bővítés
„Hadd hangsúlyozzam már az elején, hogy szándékomban áll
a nyugat-balkáni reformok és integrációs folyamat
megkezdése, az ukrán demokrácia és Ukrajna területi
integritásának támogatása, a déli szomszédság kihívásainak
kezelése [...], az Afrikával kapcsolatos új átfogó stratégia
kidolgozása, egy politikailag megalapozott stratégia
kidolgozása Ázsiával és Ázsiában, a Latin-Amerikával
folytatott együttműködés fokozása, valamint a transzatlanti
kapcsolatok újraindítása.”
„Tényleg úgy gondolom, hogy a Balkán és Európa keleti
határai külpolitikánk fő prioritásai. Nem mondhatjuk el, hogy
geopolitikai szemléletünk van, ha nem tudjuk megoldani a
közvetlen szomszédságunkban jelentkező problémákat. [...]
Talán nem is vagyunk tudatában annak az óriási
fenyegetésnek, amit egy destabilizált Észak-Afrika jelent.”
„[...] az első dolog, amit meg kell tennünk a Balkánon, az a
határok megnyitása [...]”.
„Egy dolog világos: Koszovónak és Szerbiának
megállapodásra kell jutnia. [...] Minden tőlem telhetőt
megteszek e prioritás megoldása érdekében. Az első
hivatalos látogatásom Pristinába fog vezetni.”
Migráció és éghajlatváltozás
„Az európai polgárok azt mondják, hogy az előttük álló két
legnagyobb kihívás az éghajlatváltozás és a migráció.
Mindkettő geopolitikai kihívás, mivel ezeket egyedül nem
tudjuk megoldani. [...] Az éghajlatváltozás [...] az instabilitás és
a migrációs nyomás kiváltó oka, mindkettővel otthon és
külföldön is szembe kell néznünk. Ezért tekinthetők
geopolitikai kérdéseknek.”
A migrációnak és a menekültügynek nyilvánvaló geopolitikai
vonatkozásai vannak [...]. A migrációt teljes mértékben be kell
építeni a külpolitikába.”
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A biztosjelöltek meghallgatásai
2019. szeptember – november

A parlamenti meghallgatáson tett kötelezettségvállalások
MAROŠ ŠEFČOVIČ
Alelnökjelölt
Intézményközi kapcsolatok és tervezés

Maroš Šefčovič alelnökjelölt 2019. szeptember 30-án jelent meg az Európai Parlament előtt, hogy választ adjon a Jogi
Bizottság, az Alkotmányügyi Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Petíciós Bizottság EPképviselőinek kérdéseire. A meghallgatás során számos kötelezettségvállalást fogalmazott meg, amelyeket
bemutatunk ebben a dokumentumban. Ezek a kötelezettségvállalások a portfóliójára vonatkoznak, amelyet az Ursula
von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke által neki küldött megbízólevél ismertet, és egyebek mellett
a következőkre terjed ki:



intézményközi kapcsolatok és a jogalkotás minőségének javítása; és
a tervezés mint a jobb politikai döntéshozatal központi eleme.

Megjegyzendő, hogy az ebben a dokumentumban szereplő idézetek csak a meghallgatás során tett szóbeli
kötelezettségvállalásokat említik meg. A nyilvános meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve elérhető a biztosjelöltek
meghallgatásának weboldalán. Az alelnökjelöltnek a meghallgatás előtt írásban is elküldtek néhány kérdést, amelyekre
írásbeli választ adott.

Állampolgári Jogi és Alkotmányügyi Tematikus Főosztály
Szerzők: Roberta Panizza; Giorgio Mussa
Belső Politikák Főigazgatósága
PE 621.918 - 2019. november
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Intézményközi kapcsolatok
Az Európai Parlamenttel meglévő különleges partnerség
erősítése
„Prioritásomnak
tekintem,
hogy
továbblépjek
az
együttműködésünk területén, és azt egy különleges
partnerséggé alakítsam, amely az egymás közötti és
polgáraink által tanúsított bizalmon alapul. Javasolni fogom
különösen azt, hogy partnerségünk túllépjen a jogalkotás
területén. A partnerségnek a teljes politikai ciklusban
érvényesülnie kell.”
Az együttműködés megerősítése a napirend
meghatározásának szakaszában
„[...] Szorosra fűzött együttműködést tervezek kialakítani az
intézményeink között a napirend kialakítása során. Ahogy
Önök is tudják, a Bizottság munkaprogramjának kidolgozása
révén kell támogatnom a megválasztott elnököt. Ez egy
prioritást élvező ügy [...]. Ezért már az első naptól fogva
együttműködök a kollégáimmal a Bizottságban, valamint
megkeresem Önöket, a képviselőcsoportokat, valamint a
Parlamentben a Bizottsági Elnökök Értekezletét. Ennek
alapján a három intézménynek együttes nyilatkozatot kell
elfogadnia a jogalkotási prioritásokról.”
Kötelezettségvállalás a Parlament által az EUMSZ
225. cikke alapján a jogalkotási kezdeményezésekről
elfogadott állásfoglalásoknak megfelelő cselekvésre
„[...] kezdeményezési jog az Európai Parlament számára, amely
egy új intézményi korszak kezdetét jelenti. Ahogy a
megválasztott elnök is bejelentette, ha a Parlament a
tagjainak többsége által hozott döntésnek megfelelően
jogalkotási javaslat benyújtását kéri, akkor erre a Bizottság
jogalkotási aktussal válaszol, teljes mértékben tiszteletben
tartva az arányosság, a szubszidiaritás és a minőségi
jogalkotás elveit.”
„A gyors eredmények érdekében azt fogom javasolni, hogy
intézményeink a parlamenti állásfoglalások kidolgozásának a
lehető legkorábbi szakaszába kapcsolódjanak be, és együtt
dolgozzanak az állásfoglalások kialakításának minden
lépésében. Egy gyors információs rendszert akarok életbe
léptetni a Bizottság és a Parlament közötti állandó párbeszéd
biztosítása érdekében.”
„A parlamenti állásfoglalás elfogadása után gondoskodni
fogok arról, hogy a biztosi testület politikai vitát tartson a
témában [...].”

A Tanács bátorítása a 2010-es keretmegállapodásban
való részvételre
„[...] újra meg fogom keresni a Tanácsot. Itt van egy
keretmegállapodás, lássuk [...] mit kell aktualizálni rajta, és
hogyan vehetnénk rá a Tanácsot, hogy szorosabban
együttműködjön velünk, e megállapodás alapján is.”
A Parlament szerepe az Európa jövőjéről szóló
konferencián
„[...] az Európa jövőjéről szóló konferencián egyértelműen
együtt kell működnünk. A megválasztott elnök világossá tette,
hogy teljes mértékben készen áll az Európai Parlamenttel
folytatandó szoros együttműködésre, és kész elfogadni azt,
hogy az Európai Parlament és az Európai Parlament tagjai
vezessék ezt a konferenciát.”

Átláthatóság
Nemzetközi tárgyalások
„A nemzetközi tárgyalásokkal kapcsolatban az illetékes
biztosokkal együtt fogok dolgozni annak biztosítása
érdekében, hogy rendszeresen tájékoztassuk az Európai
Parlamentet a fontosabb események előtt és a nemzetközi
tárgyalások fő szakaszai során.”
Az átláthatóság javítása a Tanácsban
„Fontos, hogy nagyfokú átláthatóság legyen [...]. A Tanácshoz
akarok fordulni, hogy megvitassuk ezt az ügyet az
ombudsmannal.”
Átláthatósági nyilvántartás
„[...] az átláthatósági nyilvántartással kapcsolatban úgy
gondolom, hogy be kell fejeznünk ezt a munkát. Ez azt jelenti,
hogy ki kell találnunk, hogyan lehet a része az Európai
Parlament és a Tanács ennek a munkának, jómagam pedig
készen állok a teljes körű szerepvállalásra, hogy megvitassam
a kérdést Önökkel, és a lehető legjobb megoldást keressem.”
Komitológia – A szakértői csoportok nyilvántartása
„Megpróbáljuk
összeállítani a szakértői csoportok
nyilvántartását és a komitológiai nyilvántartást. [...] Remélem,
hogy jövőre együtt elindíthatjuk a nyilvántartást, Önök pedig
látni fogják, hogy az új eszköz elégedettségre okot adó
módon működik-e.”

Petíciók

Kötelezettségvállalás a Parlament vizsgálati jogáról folyó
intézményközi tárgyalások folytatására

Kötelezettségvállalás a petíciók Bizottság általi
kezelésének javítására

„[...] Szorgalmazni fogom, hogy elevenítsük fel a lezáratlan
intézményi ügyekről folyó tárgyalásokat, különös tekintettel a
vizsgálati jogra. Teljes mértékben megértem, hogy a
Parlament megpróbálja felülvizsgálni a rendeletet. Mivel a
tárgyalások az intézményi és jogi aggályok miatt megakadtak,
készen állok arra, hogy háromoldalú megbeszéléseket
kezdeményezzek.”

„Mivel a polgárok közreműködése azt a célt szolgálja, hogy
észleljük az uniós jog megsértésének eseteit, és adott esetben
eljárjunk ezekben az ügyekben, az év során szorosan együtt
fogok működni a Petíciós Bizottsággal, és természetesen jelen
leszek az éves jelentés bemutatásakor.

PE 629.837

A biztosjelöltek meghallgatásain megfogalmazott kötelezettségvállalások
Emellett ha egy adott témában jelentős számú petíciót
tapasztalunk, szorgalmazni fogom az ügyért felelős biztos
jelenlétét is, hogy megvitassuk, mit lehet tenni a felvetett
aggályok orvoslása érdekében.”
A Bizottság kellő időben adott válaszai
„Ha [...] valóban csak azokat a petíciókat küldik el nekünk,
amelyeknél a Bizottság tud tenni valamit, és amelyek a
hatáskörébe tartoznak, akkor minden tőlem telhetőt meg
fogok tenni azért, hogy három hónapon belül jó választ
kapjanak, a biztos pedig a Petíciós Bizottság rendelkezésére
fog állni.”

Jobb szabályozás
Kötelezettségvállalás a többéves program elfogadására
„Javasolni fogom [...] a jogalkotás minőségének javításáról
szóló 2016. évi intézményközi megállapodásban tervezett
többéves program elfogadását, amely az első ilyen
dokumentum lesz.”
A Bizottság minőségi jogalkotással kapcsolatos
munkájának koordinálása
„[...] Együtt akarok dolgozni Önökkel a jogalkotás
minőségének javításán és ennek hatékony és átlátható
bevezetésén. Célunk az kell, hogy legyen, hogy a jövő
kihívásainak megfelelő jogszabályokat fogadjunk el és
hajtsunk végre, amely kiállja az idő próbáját, nem teremt
indokolatlan terhet, és minimális költségek mellett ér el
eredményeket. Ezért tovább kívánom mozdítani a minőségi
jogalkotás programját.”
Kapcsolat a nemzeti parlamentekkel és a szubszidiaritás
elvének tiszteletben tartása
„A mandátumom első két évében látogatást tervezek tenni
minden nemzeti parlamentnél, hogy jobban értékeljem az
aktív szubszidiaritással és az arányossággal kapcsolatban
végzett fontos munkájukat, és megvitatom velük a többéves
programozásunkat.”
„Ez az aktív szubszidiaritás koncepciója. Keresnünk kell annak
módjait, hogyan konzultáljunk a nemzeti parlamentekkel, a
regionális hatóságokkal vagy – ha léteznek – a regionális
parlamentekkel, illetve hogyan vonjuk be őket már korai
szakaszban az európai vitáinkba.”
„Azt magyarázom a kollégáinknak – és politikai értelemben
kész vagyok még többet dolgozni ezen –, hogy ha a
Bizottságban azt látjuk, hogy a benyújtandó javaslatot a
nemzeti parlamentek több mint 50%-a ellenezné, akkor elő
sem terjesztjük a javaslatot.”

Az emberekre és vállalkozásokra háruló,
szabályozásból eredő terhek mérséklése

terhet ró a felhasználókra, máshol
csökkentéssel kell ellensúlyozni.

ezzel egyenértékű

Ez különösen a kis- és középvállalkozások esetében
kulcsfontosságú, és gondoskodni fogok arról, hogy ezt az új
elvet minden területen alkalmazzák. Azonban [...]
egyértelműen nemet mondok a mechanikus megközelítésre
és a magas szintű normáink veszélyeztetésére, különös
tekintettel a szociális és környezetvédelmi előírásokra.”
Kötelezettségvállalás a további bürokrácia elkerülése
érdekében a tagállamokkal folytatott szoros
együttműködésre
„Célom az is, hogy aktívabban együttműködjek a
tagállamokkal annak biztosítása érdekében, hogy az uniós
jogszabályok átültetésekor ne hozzanak létre további
szükségtelen adminisztratív terhet.”
„Az uniós intézményeket figyelmeztetni kell, ha egy tagállam
az uniós
jogszabályi
követelményeket meghaladó
intézkedéseket vezet be, én pedig be fogom vonni a Bizottság
képviseleteit ebbe a munkába, és biztosítani fogom, hogy az
Európai Parlament tagjait is megfelelően tájékoztassuk.”
A kkv-k túlszabályozásának enyhítése
„Kész vagyok együttműködni Önökkel ebben az ügyben
annak biztosítása érdekében, hogy a kkv-szektorunk
elégedett legyen azokkal az új változásokat, amelyeket be
fogunk vezetni.”

A REFIT-platform
A REFIT-platform átnevezése a „Jövő elvárásaihoz
igazodó platformra”
„Javaslom, hogy a REFIT-platformot nevezzük át a „Jövő
elvárásaihoz igazodó platformra”. Meggyőződésem, hogy
jogszabályainknak igazodniuk kell például az e-kormányzás és
a digitális felhasználás elvárásaihoz. Rendszeresen be fogok
számolni a Parlamentnek a platform megállapításairól.”
A mesterséges intelligencia bevonása a REFITplatformba
„[...] új szabályokat kell bevezetnünk azzal kapcsolatban, hogy
fejlesszük a mesterséges intelligenciát Európában.
Ugyanakkor arról is biztosítani kívánom Önöket, hogy a lehető
legnagyobb gondossággal, érzékenységgel és kiemelt
prioritásként fogunk hozzáállni az adminisztratív teher
mindenfajta kezeléséhez, és semmiképpen sem fogunk
lazítani a normáinkon.”
„[...] teljes körűen biztosítanunk kell adataink megfelelő
védelmét, az alapvető jogaink tiszteletben tartását, továbbá
azt, hogy tudjuk, kit terhel a felelősség, kinek a felelősségi
körébe tartozik az ügy, és hogy mindig az emberek tartsák
kezükben az ellenőrzést.”

Az új „one-in, one-out” elv alkalmazása
„Alkalmazni fogom a „one-in, one-out” elvet, [...] ami azt
jelenti, hogy minden olyan jogalkotási javaslatot, amely új
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A Bizottság képviselete a Általános Ügyek
Tanácsában és a Parlamentben a több területet
érintő kérdésekről folyó tárgyalásokon

Stratégiai előrejelzés

„Ugyanolyan közel szeretnék lenni az Európai Parlamenthez,
mint a Tanácshoz, mivel véleményem szerint ez néha segít
abban, hogy közvetítsem az Európai Parlament sérelmeit a
Tanács felé, és újra kifejtsem a Tanács álláspontját az Európai
Parlament előtt [...].”

„[...] Javasolni fogom, hogy egy világszínvonalú előretekintő
irányításra törekedjünk, a szakpolitikai céljainkat szolgáló
tervezési kapacitást építve ki a Bizottságon belül; a
szándékom az, hogy döntő fontosságú támogatóként a Közös
Kutatóközpont erőforrásait mozgósítsuk.”

A kutatási eredményeken alapuló politikai
döntéshozatal megerősítése

A stratégiai előrejelzés uniós hálózatának létrehozása

A kutatási tények közös nyilvántartása
„[...] Meg kívánom óvni a kutatási eredmények minőségét és
javítani akarom átláthatóságukat. A gyakorlatban más
intézményekkel közösen meg fogom vizsgálni a kutatási
tények közös nyilvántartása létrehozásának lehetőségét,
amely hozzáférhető a nyilvánosság számára, és amelyben
megosztjuk a jogalkotási javaslataikban felhasznált kutatási
eredményeket.”
„A nyilvántartás [...] az Önök ellenőrzése alatt állna, és
intézményközi jellegű lenne [...].”
A Bizottság hatásvizsgálatainak javítása
„Számos új elemet kell behoznunk a hatásvizsgálat ok
korszerűsítése érdekében, és ezért a lehető legnagyobb
mértékben össze szeretnénk azt kapcsolni az előrejelzéssel
[...].”

Kötelezettségvállalás az előrejelzési kapacitás
kiépítésére

„Létre kell hoznunk a stratégiai előrejelzés uniós hálózatát,
amely egyesíti az uniós intézmények és a tagállamok legjobb
elemeit.”
Éves előrejelzési jelentés készítése
„[...] a megválasztott elnök megbízólevele azt a feladatot
ruházza rám, hogy készítsek éves előrejelzési jelentést a
legfontosabb újonnan felmerülő trendekről. Ez a jelentés
információkkal szolgál az Unió helyzetét értékelő beszédhez
és programozási munkánkhoz. A jelentés alapján stratégiai
vitákat fogok folytatni az Európai Parlamentben és az Európai
Tanácsban. Azt akarom, hogy egyetértést alakítsunk az
átalakító erejű megatrendekről, amelyeket stratégiai
szemlélettel kell megközelítenünk, és ki kell alakítani hossz ú
távú jövőképünket Európáról [...].”

A Bizottság Európai Akkumulátorszövetséggel
kapcsolatos munkájának koordinálása

„Világos, hogy még inkább javítanunk kell a hatásvizsgálat ok
minőségét és átláthatóságát.”

Az Európai Akkumulátorszövetség összekapcsolása más
stratégiai ágazatokkal

A nyilvános konzultációk javítása

„[...] Arra kívánom felhasználni az előrejelzéssel kapcsolatos
feladataimat, hogy elmondjam Önöknek, mely egyéb
stratégiai ágazatokban kell ugyanilyen módon ágazati
paktumokat létrehoznunk, hogy valóban lépést tudjunk
tartani a legfontosabb globális versenytársainkkal.”

„[...] még inkább ki kell vinnünk a nyilvános konzultációkat az
országainkba, a régióinkba, beszélnünk kell a szakmai
szövetségekkel, hogy biztosítsuk: a jövőben jobb válaszokat
fogunk kapni.”
A Szabályozói Ellenőrzési Testület támogatása
„Támogatni akarom őket (a külső szakértőket) [...], hogy több
erőforrást biztosítsak a munkájuk még jobb elvégzéséhez, és
kihasználjam a Közös Kutatóközpont potenciálját is néhány
olyan kérdésben, ahol több tudományos eredményre van
szükségünk [...].”
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TÁJÉKOZTATÓ

A biztosjelöltek meghallgatásai
2019. szeptember – november

A parlamenti meghallgatáson tett kötelezettségvállalások
VĚRA JOUROVÁ
Alelnökjelölt
Értékek és átláthatóság

Věra Jourová alelnökjelölt 2019. október 7-én jelent meg az Európai Parlament előtt, hogy választ adjon az Állampolgári
Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság és a Jogi Bizottság EP-képviselőinek kérdéseire. A meghallgatás során számos
kötelezettségvállalást fogalmazott meg, amelyeket bemutatunk ebben a dokumentumban. Ezek a
kötelezettségvállalások a portfóliójára vonatkoznak, amelyet az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság
megválasztott elnöke által neki küldött megbízólevél ismertet, és egyebek mellett a következőkre terjed ki:
 a demokrácia és az átláthatóság erősítése; és
 az európai értékek és jogok fenntartása.
Megjegyzendő, hogy az ebben a dokumentumban szereplő idézetek csak a meghallgatás során tett szóbeli
kötelezettségvállalásokat említik meg. A nyilvános meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve elérhető a biztosjelöltek
meghallgatásának weboldalán. Az alelnökjelöltnek a meghallgatás előtt írásban is elküldtek néhány kérdést, amelyekre
írásbeli választ adott.

Állampolgári Jogi és Alkotmányügyi Tematikus Főosztály
Szerzők: Eeva Pavy; Ottavio Marzocchi
Uniós Belső Politikák Főigazgatósága
PE 621.924 - 2019. október
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A demokrácia és az átláthatóság erősítése

A dezinformációról szóló gyakorlati kézikönyv

Továbblépés a csúcsjelölti rendszer és transznacionális
listák kérdéseiben

„[...] gondosan értékelni fogom azt is, hogy a platformok
teljesítették-e a dezinformációról szóló gyakorlati kézikönyv
alapján elfogadott kötelezettségeket.

„[...] javítanunk kell a csúcsjelölti rendszeren, azáltal is, hogy
foglalkozunk a transznacionális listák kérdésével. Az „Új
lendület az európai demokrácia számára” elnevezésű biztosi
csoport elnökeként rám háruló szerepet annak biztosítására
fogom felhasználni, hogy a Bizottság nagymértékben
hozzájáruljon az Európa jövőjéről szóló konferenciához
ezekben a kérdésekben, és őszinte közvetítőként járjon el az
intézmények között.”
Munkacsoport létrehozása az Európa jövőjéről szóló
konferencia keretében
„[...] Ebben a szerepkörömben egy csoportot fogok létrehozni
az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében, ahol
visszatekintünk
a korábbi
kezdeményezésekre, és
összehasonlítjuk a csúcsjelölti rendszerre és a transznacionális
listákra vonatkozó különböző opciókat. Olyan mechanizmus
kialakítására törekszem, amely eleget tesz a szavazási
matematika szükséges kritériumainak, hogy egyetlen ország
se kerüljön hátrányos helyzetbe vagy olyan pozícióba, amely
megtöri a választási rendszer egyensúlyát.”
Csúcsjelöltek
„A csúcsjelöltet kell jelölni a Bizottság elnökének. Minden
tőlem telhetőt meg fogok tenni. Először is egy szakértői vitát
fogunk tartani, utána pedig politikai vitát. A reális menetrend
szerint azzal számolok, hogy 2020 nyarán térek vissza az első
javaslatokkal.”
Transznacionális listák
„Megvizsgálom majd a transznacionális listák rendszerének
megvalósíthatóságát és működőképességét is.”
A választásokra vonatkozó jogszabályok
„[...] dolgozunk azon, hogy új lendületet adjunk a
demokráciának, ami kiterjed a választásokra, és így a
választásokra vonatkozó jogszabályokra, a dezinformációra és
tágabb értelemben a médiapluralizmusra is.”
Fizetett politikai hirdetések és az európai politikai pártok
finanszírozása
„[...] Dolgozni fogok az olyan megoldásokon, amelyek
átláthatóbbá teszik a fizetett politikai hirdetéseket, és
egyértelműbb helyzetet teremtenek az európai politikai
pártok finanszírozása terén.”
Demokratikus rendszereink ellenálló képességének
kiépítése
„Utána pedig ott van a társadalom ellenálló képességének
megteremtése és a változékony időzítés, különösen a
választások előtt. […] a különböző felmérések szerint a
politikai pártok nagyon aktívak az álhírek gyártásában és a
dezinformáció területén, [...] és éppen ezért akarjuk
áttekinteni a politikai kampányolás szabályait. Itt úgy látom,
hogy néhány nagyon konkrét lépést kell tennünk.”

PE 629.837

A dezinformáció elleni fellépés átfogó megközelítése
„Ezért a dezinformáció elleni hatékony fellépés és az ellenálló
képesség
megteremtése
érdekében
egy
átfogó
megközelítésre van szükség, amely bevonja a kormányokat ,
politikai pártokat, platformokat, újságírókat, kutatókat,
oktatókat és a civil társadalmat. E fontos politika kidolgozása
során szoros párbeszédet akarok folytatni Önökkel, és nagyr a
fogom értékelni hozzászólásaikat.”
Az európai demokráciára irányuló cselekvési terv
„[...] úgy fogom kialakítani az európai demokráciára irányuló
cselekvési tervet [...], hogy új lendületet adjon a kérdés
hatékony
kezelésének,
és
így
demokráciánk
is
ellenállóképesebbé váljon. Ez megköveteli egy intelligens
szabályozási keret bevezetését, valamint a koherens és
egymással összekapcsolt struktúrák létrehozását.”
A polgárok bevonása
„[...] Abban látom a szerepemet, hogy határozottan kiállok az
emberek mellett. Azt akarom, hogy meghalljuk, ne pedig
figyelmen kívül hagyjuk egyéni és együttes hangjukat. Azt
akarom, hogy a jogaikat tiszteletben tartsák, ne pedig két
lábbal tiporják.”
Európai polgárság
„Nagyon alaposan meg fogom vizsgálni, hogyan fogjuk
megtervezni az Értékek és polgárság programot [...], Azt
akarom, hogy olyan dolgokra használjuk fel a pénzt,
amelyekre szükségünk van.
Az európai polgári kezdeményezés
„A legjobb módon fogom felhasználni a polgári
kezdeményezésről szóló, január 1-jén hatályba lépő új
jogalkotási aktust, illetve a legtöbbet fogom kihozni belőle.
[...] gyorsabbá kell tennünk a szervezőkkel folytatott
kommunikációra szolgáló elektronikus rendszert, és meg kell
fontolnunk néhány információs vonal és aktív támogatás
bevezetését, hogy a kezdeményezést előterjeszteni akaró
emberek tudják, mit várunk el tőlük ahhoz, hogy eleget
tegyenek a jogi kötelezettségeknek. Ígérem, minden tőlem
telhetőt megteszek ennek megváltoztatása érdekében.”
Médiapluralizmus
„[…] A forrásainkból a jövőben is támogatnunk kell azokat a
független projekteket, amelyek nyomon követik a
médiapluralizmust, feltérképezik a tömegtájékoztatás
szabadsága megsértésének eseteit, és támogatják azokat az
újságírókat, akiknek biztonsága veszélyben van. Minden
rendelkezésemre álló politikai és jogi eszközt felhasználok az
olyan elképzelések figyelemmel kísérésére, mint a
tömegtájékoztatás szabadságával
és sokszínűségével
foglalkozó magas szintű munkacsoport jelentése.”

A biztosjelöltek meghallgatásain megfogalmazott kötelezettségvállalások

A véleménynyilvánítás szabadsága
„[…] Ez a szabadság érinthetetlen, kivéve a törvény által tiltott
tartalmakat. Ehhez az elvhez tartjuk magunkat például az
online gyűlöletbeszéd elleni küzdelmünk során. Nem fogok
támogatni semmilyen olyan megoldást vagy javaslatot, amely
azzal jár, hogy valaki elbírálja, mit szabad írni, vagy mit kell
bejelenteni a médiában. Nem lesz Igazságminisztérium vagy
igazságbiztos – semmi ilyesmiről nincs szó.”
Újságírók perlése rágalmazás miatt
„[…] Fel fogok térképezni minden olyan lehetséges helyzetet,
amikor visszaélnek az újságírók ellen indított perekkel. [...]
fontolóra vesszük, hogy valamilyen jogsegélyt vagy
finanszírozást nyújtsunk azoknak az újságíróknak, akik
elszenvedői a törvénnyel való ilyen jellegű visszaéléseknek.”
Uniós szintű jogszabály a közéleti részvétel elleni
stratégiai perekkel (SLAPP) szemben
„Megbízatás első évében intenzíven fogok dolgozni annak a
támogatási programnak a megfelelő kialakításán, amely a
Kreatív Európa program keretében a független újságírást
támogatja. […] olyan rendszerszintű intézkedéseket kell
előterjesztenünk, amelyek a jobb védelem érdekében minden
tagállamra kiterjednek – nem csak azokra a helyzetekre,
amikor a tagállam rendszere fenyegeti az újságírókat, hanem
az egyes újságírók egyéni fenyegetettségeinek eseteire is.
Ezért át fogjuk tekinteni e finanszírozás lehető legjobb
felhasználását.”
Az átláthatóság javítása
„[…] az átláthatósággal kapcsolatban már az idén az eredeti
javaslatokkal szeretnék visszajönni a Parlamenthez és a
Tanácshoz. Így ezt a lehető leghamarabb el kell kezdeni.”
A jogalkotási eljárás átláthatósága

akadálya, nem látok okot arra, hogy a Tanács ne ossza meg az
információkat.”
A jogalkotási folyamat nagyobb átláthatósága
„„[...] minden lépést meg kell néznünk, és meg kell vizsgálnunk
a komitológiai eljárást is.”
Átláthatóság a háromoldalú egyeztetés során
„„[...] különösen a háromoldalú egyeztetésnél kell a lehető
legátláthatóbbnak lennünk, mivel ez a jogszabál y
elfogadásának utolsó lépése. „[...] vissza fogunk térni ahhoz a
vitához, hogy a Bizottság régebbi javaslataival hogyan
lehetne átláthatóbbá tenni a háromoldalú egyeztetéseket.
Megismétlem, több energiát kell fektetnünk ebbe vagy egy
jobb modell létrehozásába.”
Közös átláthatósági nyilvántartás
„[...] dolgoznunk kell a közös átláthatósági nyilvántartás
létrehozása érdekében [...].”
Kezdeményezési jog
„[...] Látom, hogy a Parlament formális eljárásban akarja
megoldani ezt az ügyet, és én is ezt kívánom támogatni ,
összhangban a megválasztott elnök ígéretével.”
A jogalkotás minőségének javításáról szóló jelentés
végrehajtása
„Többet kell tennünk ezen a téren, és közzé kell tennünk a
végrehajtási jelentést. Ezt egy nagyon is lehetséges
megoldásnak látom.”
Magas szintű átláthatóság és etikai normák minden
intézménynél

„[…] ez az egyik legfontosabb feladatom, így azonnal meg kell
kezdenem az ezzel kapcsolatos munkát – és az elkövetkező fél
évben már néhány részleges eredménnyel szolgálhatunk. […]
Most kell javítanunk a helyzeten. Ezért gyors leszek.”

„[...] Meg akarok küzdeni az európai emberek bizalmáért.
Ennek érdekében javítani akarom az uniós vezetők
kiválasztásának módját, és magas szintű átláthatósági és etikai
normákat
kívánok
bevezetni minden intézményre
vonatkozóan.”

Dokumentumokhoz való hozzáférés

Az összes uniós intézmény közös független etikai szerve

„[…] meg kell vizsgálnunk különösen azt a lehetőséget, hogy
az
ombudsman
ajánlása
alapján
javítsuk
a
dokumentumokhoz való hozzáférést. […] ezek nagyon fontos
dolgok, amelyeket meg kell vitatni a megújított párbeszéd
keretében. Újra meg kell vizsgálnunk ezeket a kérdéseket.”

„[...] Elemezni fogom, illetve áttekintem a rendszereket és az
európai intézmények személyzeti szabályzatait és magatartási
kódexeit, és megpróbálom kiszűrni azokat az ügyeket,
amelyek az etikai szerv hatáskörébe tartozhatnak.
Véleményem szerint ez lehetne egy tanácsadó szerv – olyan
testület, amely javaslatot tesz a lehetséges lépésekre a konkrét
ügyekben, illetve szankciókat szabhat ki a különböző
intézményekre. Ez azonban csak a kezdet, csupán
megerősítem, hogy nagyon eltökélt vagyok, hogy hamarosan
elkezdjek dolgozni ezen a területen.”

A mentesítési eljárás átláthatósága
„[...] ki fogom kérni a szakértőim tanácsát, hogy ez-e az a jogi
feltétel, amely lehetővé teszi a Tanács számára az információk
és dokumentumok teljes körű megosztását. [...] ha nincs
A megfelelő politikák egyesítése
„Szorosan együtt kívánok működni a kollégáimmal,
különösen az igazságügyi biztossal, és arra használom fel a
horizontális
szerepemet,
hogy
felszámoljam
az
elszigeteltséget, és egy keretben egyesítsem az összes
releváns politikát.”
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Együttműködés a Parlamenttel

Az emberi jogok európai egyezménye

„[...] Mindig készen állok majd arra, hogy a politikai
döntéshozatal minden szakaszában együttműködjek a
Parlamenttel, különösen ezzel a bizottsággal, valamint a
lojalitás, a bizalom és a teljes átláthatóság szellemében
politikai párbeszédet folytassak.”

„[...] Biztosítani kívánom, hogy az EU csatlakozik az emberi
jogok európai egyezményéhez: ez egy határozott jelzés lesz,
hogy elkötelezettek vagyunk az alapvető jogok mellett.”

Az európai értékek és jogok fenntartása
A jogállamiság kölcsönös tiszteleten alapuló kultúrája
„[…] Éppen ezért ki kell építenünk a jogállamiság kölcsönös
tiszteleten alapuló kultúráját. Elsőbbséget kell adnunk a
párbeszédnek és a válsághelyzetek bekövetkezése
megakadályozásának, de ugyanilyen fontos, hogy a létező
problémákat is kezeljük. Elvi alapokról kiindulva és eltökélten
fogok eljárni, szükség esetén felhasználva az összes elérhető
eszközt.”
A jogállamisággal kapcsolatos éves felülvizsgálati ciklus
„[…] Egyesíteni fogjuk erőinket az igazságügyi biztossal, hogy
a jogállamiság megteremtése érdekében tovább erősítsük az
eszközkészletet, elsősorban a jogállamisággal kapcsolatos
éves felülvizsgálati ciklussal.
A Parlament szerepe a 7. cikk szerinti eljárásban
„Nem tudom elképzelni, hogy az Európai Parlament hogyan
mentesülhetne a 7. cikk szerinti eljárás alól, amikor maga a
Parlament volt az, amely elindította a 7. cikk szerinti eljárást.”
Korrupció
„Először is a korrupcióval kapcsolatban: valóban be akarunk
építeni a jogállamiság éves felülvizsgálatába egy éves
korrupciós értékelést, hiszen az ebbe a kérdéskörbe tartozik.
[...] Ezáltal rendszerszinten fogjuk vizsgálni a korrupciót.”

Az alapvető jogok védelme
„Igenis tudatában vagyok annak, hogy minden órában,
minden nap és minden alkalommal, amikor veszélyben
vannak, meg kell védeni az embereket és alapvető jogaikat.
Senkit sem fog kimaradni.”
Alapjogi Charta
„Törekedni fogok [...] az Alapjogi Charta előmozdítására. [...]
Minden tevékenységünkben elő kívánom mozdítani az
alapvető jogokat. Azt akarom, hogy az alapvető jogokat
figyelembe vegyék a Bizottság politikai döntéshozatalának
megtervezése során,
legyen szó a
mesterséges
intelligenciáról, a digitális átalakulásról vagy egyenlőségi
politikákról.”
Az alapjogi stratégia aktualizálása
„A harmadik dolog, amin dolgozunk, az alapjogi stratégia
aktualizálása. Ez az én Szentháromságom. Alapvető jogok,
jogállamiság és demokrácia, amelyekkel mint három
munkaterülettel fogunk foglalkozni, és ahol számítok a
Parlament erőteljes szerepvállalására.”
Fellépés az antiszemitizmus minden formájával szemben
„Itt egyesíteni kell erőinket, és egyetlen, nagyon világos
üzenetet kell küldenünk – hogy ez a jelenség teljességgel
elfogadhatatlan.”
Párbeszéd az egyházakkal és vallási egyesületekkel vagy
közösségekkel
„Örülök, hogy a Szerződés rendelkezik az egyházakkal és a
filozófiai és világnézeti csoportokkal folytatott párbeszédről.
[...] Ezt a párbeszédet évente két alkalommal tervezzük
megtartani. Még gondolkodom a kereteken és a módszeren,
de boldogan kezdem majd meg ezt a párbeszédet.”
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A biztosjelöltek meghallgatásai
2019. szeptember – november

A parlamenti meghallgatáson tett kötelezettségvállalások
DUBRAVKA ŠUICA
Alelnökjelölt
Demokrácia és demográfia

Dubravka Šuica alelnökjelölt 2019. október 3-án jelent meg az Európai Parlament előtt, hogy választ adjon az
Alkotmányügyi Bizottság és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság EP-képviselőinek kérdéseire. A meghallgatás során
számos kötelezettségvállalást fogalmazott meg, amelyeket bemutatunk ebben a dokumentumban. Ezek a
kötelezettségvállalások a portfóliójára vonatkoznak, amelyet az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság
megválasztott elnöke által neki küldött megbízólevél ismertet, és egyebek mellett a következőkre terjed ki:



az Európa jövőjével foglalkozó konferencia; és
Európa támogatása a demográfiai átalakulás során.

Megjegyzendő, hogy az ebben a dokumentumban szereplő idézetek csak a meghallgatás során tett szóbeli
kötelezettségvállalásokat említik meg. A nyilvános meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve elérhető a biztosjelöltek
meghallgatásának weboldalán. Az alelnökjelöltnek a meghallgatás előtt írásban is elküldtek néhány kérdést, amelyekre
írásbeli választ adott.

Állampolgári Jogi és Alkotmányügyi Tematikus Főosztály
Szerző: Eeva Pavy;
Uniós Belső Politikák Főigazgatósága
PE 621.921 - 2019. október
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Az Európa jövőjével foglalkozó konferencia
A koncepció, a struktúra, az időzítés és a hatókör
elfogadása
„A megválasztott elnök ambiciózus menetrendet vázolt fel,
bejelentve, hogy a konferencia 2020-ban indul, és két évig fog
tartani. Éppen ezért [...] együtt fogok működni ezzel a
Parlamenttel, a Tanáccsal és minden más érintettel, hogy
megállapodjunk a konferencia koncepciójáról, struktúrájáról,
formájáról, ütemezéséről és hatóköréről. Megbízatásomnak
már egy nagyon korai szakaszában elő fogom terjeszteni
elképzeléseimet, és hangsúlyozni kívánom az Önökkel, ennek
a Parlamentnek a képviselőivel folytatott együttműködé s
fontosságát.”
A konferencia formája
„[...] ez a tanácsadó testület elnököl majd ezen a konferencián.
Ez egy konferencia, illetve lényegében [...] egy Európa-szerte
folyó konferenciasorozat lesz. Ezt akarjuk megvalósítani.”
Tanácsadó testület
„Egyértelműen egy tanácsadó testület lenne, amelynek az
elnöke én leszek, a társelnöke pedig valaki ebből a
Parlamentből.”
A témák meghatározása
„[...] Úgy vélem, hogy ragaszkodnunk kell a megválasztott
elnök politikai iránymutatásaiban meghatározott hat
pillérhez: az Európai Unió új zöld megállapodása; éghajlat;
digitalizáció; emberközpontú gazdaság; erősebb Európa a
világban és az európai életmód. Végül pedig új lendület az
európai demokrácia
számára.
Úgy
vélem, hogy
tevékenységünknek ezekre a témakörökre kellene kiterjednie,
de nem én fogok dönteni erről. Ez lesz az első feladatom az
első 100 napban. Eljövök tehát Önökhöz, és meglátjuk,
hogyan tovább. Természetesen a Tanáccsal együttműködve
kell ezt elvégeznünk, de szerintem Önök lesznek az elsők, akik
szerepet kapnak.
A Parlament szerepe és részvétele minden szakaszban
„Európa demokráciájának megerősítése nem végezhető el a
legfontosabb intézmény, az Európai Parlament nélkül, amely
a polgáraink aktív részvételével jön létre. Teljes mértékben
elkötelezett vagyok amellett, hogy együttműködjek Önökkel
és a Tanáccsal a konferencia minden szakaszában.”

PE 629.837

Látogatások minden tagállamban
„[...] Megbízatásunk első része alatt látogatást kell tennünk
minden tagállamban.”
A nemzeti parlamentek, a nem kormányzati szervezetek
és a civil társadalom bevonása
„Tehát a nemzeti parlamentek, és természetesen a nem
kormányzati szervezetek. [...] A civil társadalom szintén
nagyon fontos, és nem fog távol maradni a konferenciától.
Biztosíthatom Önöket, hogy mindannyiukat be fogom vonni,
de Önökkel együtt, hiszen társelnökei leszünk ennek a
konferenciának, ezért nem fogok semmit sem tenni anélkül,
hogy eljönnék újra ide, beszélnék Önökkel, és az elmondottak
szerint megállapodnánk a koncepcióról, a hatókörről és az
időzítésről. Mindent együtt csinálunk.”
A helyi és regionális önkormányzatok bevonása
Mindenkivel fel kell vennünk a kapcsolatot – a nem
kormányzati szervezetekkel, a helyi és regionális
önkormányzatokkal, a nemzeti parlamentekkel. Viszont a helyi
és regionális önkormányzatok a legfontosabbak, hiszen ez a
legkönnyebb módja a polgárok elérésének, mi pedig minden
olyan polgárt el akarunk érni, akit érdekel a közös jövőnk.”
Polgári részvétel
„[...] nem választunk ki senkit, a részvétel teljesen nyitott és
teljesen befogadó. Beszélünk a polgárokkal, meghallgatjuk
őket, majd megállapodunk az eredményekről.
A vidéki térségekben lévő polgárok elérése
„[...] Úgy vélem, el kell mennünk a vidéki térségekbe, hogy
minden polgárt elérjünk.”
A személyes vagy online részvételt a lehető
legkönnyebbé és leghozzáférhetőbbé kell tenni
„[...] Unió-szerte meg kell szólítanunk az európaiakat, meg kell
hallgatnunk a mindennapi realitásaikkal, többek között az
éghajlattal, a gazdasággal, a digitális fejlődéssel, a globális
átalakulással,
a demográfiai változással kapcsolatos
reményeiket, elvárásaikat és aggodalmaikat. A megválasztott
elnök azzal a feladattal bízott meg, hogy a személyes vagy
online részvételt tegyem a lehető legkönnyebbé és
leghozzáférhetőbbé. Ezt abszolút prioritásnak fogom
tekinteni.”

A biztosjelöltek meghallgatásain megfogalmazott kötelezettségvállalások

Az elfogadottak nyomon követésének biztosítása

Arányosság

„[...] ennek a konferenciának két eredménnyel kell járnia. A
polgárok meghallgatása alapvető fontosságú, de nem
önmagáért való cél. A valódi megértés azt jelenti, hogy valós
intézkedéseket hozunk. Gondoskodnunk kell arról, hogy
amiben megállapodtunk, azt életbe léptetjük. Ez a
megválasztott elnök által a politikai iránymutatásaiban
megfogalmazott kifejezett kötelezettségvállalás volt, én
pedig együttműködök a Bizottságban a kollégáimmal,
valamint ezzel a Parlamenttel és minden érdekelt bizottsággal
[...] – továbbá minden más intézménnyel, hogy gondoskodj ak
az elfogadottak nyomon követéséről.”

„A szubszidiaritás elve, de az arányosság elve is már szerepel a
napirenden. Így ezt mindig szem előtt kell tartanunk és
figyelembe kell vennünk. Természetesen nagyon fontosnak
tartom az arányosságot is, és nem kell senkire sem
többletterhet rónunk, különösen nem a helyi és regionális
önkormányzatokra.”

A Szerződés esetleges módosítása mint követő
intézkedés
„Ha a Szerződés módosítására van szükség, akkor nyitottan
fogok állni a vitához – nemcsak én, hanem Önök is. Láttam,
hogy ez ennek a bizottságnak az ötlete volt, és nagyon fontos
a Parlament számára, hogy erősebb legyen, hogy nagyobb
hatalma legyen. Mivel én Önök közül érkeztem, támogatni
fogom ezt. De azt is tudják, hogy a Bizottság testületileg
dolgozik – egy csapat vagyunk. Tehát ha egységes
megközelítés alakul ki, akkor támogatni fogom azt, de először
beszéljünk a polgárokkal, és lássuk meg, elégséges-e ez a
Szerződés – hogy kihasználtuk-e az összes általa felkínált
lehetőséget. Ha nem, akkor el kell kezdenünk vitát a
változtatásokról.”
Az Alkotmányügyi Bizottság jelentései Európa jövőjéről
„Természetesen egyetértek ezekkel a jelentésekkel.
Támogattam ezeket a plenáris üléseken, sőt részt is vettem a
vitákban, és természetesen egyetértek ezeknek a
jelentéseknek a tartalmával.”
Az Európai Parlament kezdeményezési joga
„[...] az Alkotmányügyi Bizottság sok-sok éve foglalkozik a
kezdeményezési joggal, és az rögzítve van az összes
jelentésükben. [...] Ha Elnök asszony hajlandó erre, akkor én is,
és közösen megváltoztatjuk ezt, és szükség esetén megadjuk
a kezdeményezési jogot. [...] Nem leszek ellene, hiszen én is a
Parlamentből jövök, és fel akarom hatalmazni a Parlamentet.
Tudom, hogy ez nagyon fontos mindannyiunknak és Önöknek
is. Szóval eljövök ide, beszélünk, és meglátjuk majd, hogy
alakul a helyzet.”
Szubszidiaritás
„[...] Határozottan támogatom a szubszidiaritást [...], és tartani
fogom magam ehhez. Természetesen a szociális pillérrel
összefüggésben,
amely a feladatkörömbe
tartozik,
figyelembe kell vennem a tagállamok hatásköreit. Viszont ha
tudunk segíteni, miért ne segítenénk, többek között források
biztosításával vagy olyan dolgok elvégzésével, amelyek
segítséget nyújthatnak, különösen Közép- és Kelet-Európában
és a kevésbé fejlett országokban.”

„Piros lap” bevezetése abban az esetben, ha egy nemzeti
parlament úgy dönt, hogy az intézkedés ellentétes a
szubszidiaritással
„[...] A „sárga lapos” eljárást eddig három vagy négy
alkalommal alkalmazták. Ez azt jelenti, hogy ki kell
használnunk minden lehetőséget, a „zöld laptól” a „piros
lapig". Miért ne vitathatnánk ezt meg az Európa jövőjéről szóló
konferencia keretében? Ha ez lesz végkövetkeztetés, és nem
fogom ellenezni. Teljesen nyitottak és befogadóak vagyunk.
Ez a szellemisége az új biztosi testületnek és az új
Bizottságnak.”
Az Egyesült Királyságban élő európai polgárok és az EUban élő brit polgárok jogai
„[...] Az állampolgárság nagyon fontos, különösen Írország és
Észak-Írország esetében, és ezt figyelembe kell vennünk.
Természetesen a nagylelkűség nem lesz elégséges. Többet
kell tennünk ezekért az emberekért – mind az Egyesült
Királyság állampolgáraiért itt Európában, mind pedig értünk,
európaiakért az Egyesült Királyságban.”
Az Unió alapértékei
„Az általam támogatott Unió az emberi méltóság, a
szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az
emberi jogok tiszteletben tartásának Uniója, amely védi a
kisebbségekhez tartozó személyek jogait is. Ezek az értékek
minden tagállamban, minden olyan társadalomban közösek,
ahol a pluralizmus, a megkülönböztetésmentesség, a
tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás és a nemek közötti
egyenlőség uralkodik. Ragaszkodni fogok a 2. cikkhez, és
mindig kitartok emellett [...].”
Csúcsjelölti rendszer és transznacionális listák
„Az én megbízólevelem, ahogy sok más megbízólevél is, arra
kötelez minket, hogy tűzzük napirendre ezt a kérdést, majd
forduljunk Önökhöz. Ezt a kérdést le kell zárni. Ez lesz az első
téma az Európa jövőjéről szóló konferencián: a csúcsjelölti
rendszer és transznacionális listák. 2020 januárjának végéig le
kell zárnunk ezt a vitát, és meglátjuk, hogyan tovább.”
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Európa támogatása a demográfiai átalakulás
során
A demográfiai változás hatása a különböző csoportokra
„[...] át fogom tekinteni a demográfiai változás minden
aspektusát és azt, hogyan hat a különböző érintett
csoportokra.”
Az Eurostat adatain alapuló feltérképezés
„[...] bármit is teszek majd, azt feltérképezés alapján teszem [...]
Az Eurostat adatait fogom használni, és minden ilyen adat
kutatási eredményeken alapul. Tehát nem indítunk el
semmilyen eljárást, és nem fogunk hatályba léptetni
semmilyen jogszabályt konkrét adatok nélkül, amelyeket az
Eurostat fog beszerezni.”
A feltérképezés ütemezése
„[...] Kötelességem [...] az első hat hónapban elvégezni a
feltérképezést, és áttekinteni a tennivalókat. Ez lesz az első
jelentésem az első hat hónapban.”
Hosszú távú jövőkép a vidéki térségek számára
„A vidéki térségekre akarok összpontosítani, amelyeket
gyakran a legsúlyosabban érint a csökkenő népesség, a
lehetőségek hiánya, ami agyelszíváshoz
vezet, a
közszolgáltatásokban tapasztalható súlyos hiány és a
magasabb szegénységi ráta. A helyi és regionális
önkormányzatokkal szorosan egyeztetve koordinálni is fogom
a vidéki térségekre vonatkozó hosszú távú jövőképpel
kapcsolatos munkát. Lehetővé kell tennünk számukra, hogy a
lehető legjobban kiaknázzák lehetőségeiket, és támogatnunk
kell
őket
abban,
hogy
szembenézzenek
saját
problémaköreikkel.”
Küzdelem a szegénység ellen
„Minden tőlem telhető megteszek feladataim ellátása és a
megbízólevélben szereplő tevékenységeim elvégzése
érdekében, továbbá hogy segítsek az európai polgároknak, a
rászorulóknak, a szegénységben élőknek és a marginalizált
csoportoknak, hogy tisztességes életet élhessenek.”

Agyelszívás
„Kiemelten kezelem az agyelszívás kérdését, elsősorban az
ifjúsági garancián keresztül támogatva a leginkább érintett
régiókat.”
Az elöregedésről szóló zöld könyv
„Zöld könyvet fogok előterjeszteni az elöregedésről, hogy
értékeljem, mit lehet és kell tenni a tevékeny időskor
ösztönzése érdekében, és áttekintsem, hogy a szociális
védelmi rendszereink megfelelnek-e az idősödő népesség
igényeinek. Ezt a Parlamenttel szoros együttműködésbe n
végezzük el, és természetesen bevonjuk a tagállamokat is,
hiszen e területek többségén ők rendelkeznek hatáskörrel.”
A szociális jogok európai pillére
„[...] a szociális jogok európai pillére bevezetésének részeként
koordinálni fogom a munka és a családi élet jobb
összeegyeztetésére irányuló munkát.”
A munka és a családi élet összeegyeztetése
„Tehát jobb munkaidőt és jobb infrastruktúrát kell
biztosítanunk az anyák és apák számára [...] miért nem
törődünk a családokkal, és miért nem dolgozunk ki
családbarát politikát? Én támogatom ezt. Ez az európai
szociális pillér egyik legfontosabb pillére.”
A gyermekek jogainak védelme
„Ez ennek a Parlamentnek a döntése, [...] az Európai Szociális
Alap Plusz. Ez a Parlament azt kérte, hogy a következő
többéves pénzügyi keretben 5,9 millió eurót különítsenek el a
gyermekvédelem és a gyermekgarancia számára. Támogat om
ezt. Én többet fogok kérni, ha lehetséges, de kérdezzük meg
Hahn biztost, mit gondol erről. [...] Mindig figyelembe veszem
a Parlament és az Önök döntését [...].”
Több befektetés gyermekeink jövőjébe
„Én fogom vezetni a gyermekeink jövőjébe történő
befektetéssel kapcsolatos munkát. [...] Ennél fontosabb
befektetésünk nem lehet [...]. Én koordinálom majd az új
gyermekgaranciával kapcsolatos munkát, és átfogó stratégiát
fogok benyújtani a gyermekek jogairól.”

Felelősségkizáró nyilatkozat és szerzői jog A jelen dokumentumban megfogalmazott véleményért a szerzők tartoznak kizárólagos felelősséggel,
és az nem feltétlenül tükrözi az Európai Parlament hivatalos álláspontját. A dokumentum nem üzleti célú sokszorosítása és fordítása a forrás megadása
és az Európai Parlament előzetes értesítése mellett megengedett, és a sokszorosított vagy lefordított dokumentum egy példányát a Parlament
számára meg kell küldeni. A dokumentumban szereplő angol nyelvű idézetek a meghallgatások szó szerinti jegyzőkönyveinalapulnak, amelyeket
utólagosan tettek közzé. © Európai Unió, 2019
A kézirat lezárva: 2019. október. A közzététel időpontja: 2019. november.
Felelős tisztviselő: Eeva PAVY; Szerkesztőasszisztens: Fabienne VAN DER ELST
Kapcsolat(ok): poldep-citizens@ep.europa.eu;
A dokumentum a következő internetcímen érhető el: www.europarl.europa.eu/supporting-analyses
Nyomtatvány
ISBN 978-92-846-5568-7 | doi:10.2861/722530 | QA-03-19-706-EN-C
PDF
ISBN 978-92-846-5567-0 | doi:10.2861/773307 | QA-03-19-706 -EN-N

TÁJÉKOZTATÓ

A biztosjelöltek meghallgatásai
2019. szeptember – november

A parlamenti meghallgatáson tett kötelezettségvállalások
MARGARÍTISZ SZKÍNÁSZ
Alelnökjelölt
Az európai életmód előmozdítása

Margarítisz Szkínász alelnökjelölt 2019. október 3-án jelent meg az Európai Parlament előtt, hogy választ adjon az
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság és a Foglalkoztatási és Szociális
Bizottság EP-képviselőinek kérdéseire. A meghallgatás során számos kötelezettségvállalást fogalmazott meg,
amelyeket bemutatunk ebben a dokumentumban. Ezek a kötelezettségvállalások a portfóliójára vonatkoznak, amelyet
az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke által neki küldött megbízólevél ismertet, és
egyebek mellett a következőkre terjed ki:




készségek, oktatás és integráció;
a migrációval kapcsolatos közös tárgyalási alap megtalálása; és
a biztonsági unió.

Megjegyzendő, hogy az ebben a dokumentumban szereplő idézetek csak a meghallgatás során tett szóbeli
kötelezettségvállalásokat említik meg. A nyilvános meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve elérhető a biztosjelöltek
meghallgatásának weboldalán. Az alelnökjelöltnek a meghallgatás előtt írásban is elküldtek néhány kérdést, amelyekre
írásbeli választ adott.

Állampolgári Jogi és Alkotmányügyi Tematikus Főosztály
Strukturális és Kohéziós Politikai Tematikus Főosztály
Szerzők: Ina Sokolska, Katarzyna Anna Iskra, Pierre Heriard
Uniós Belső Politikák Főigazgatósága
PE 621.920 - 2019. október
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Készségek, oktatás és integráció
Az egyenlőség és sokszínűség uniója
„Feladatom annak biztosítása, hogy összevonjuk a különböző
szakpolitikai területeken meglévő tapasztalatot, az emberekre
és a konkrét eredményekre helyezve a hangsúlyt.”
„Úgy vélem, hogy a kulturális önkifejezés és szabadság része
annak, ami európaiságnak tartunk [...]. Mariya Gabriellel és az
irányításunk alá tartozó szolgálatokkal közösen örömmel
fogom megvizsgálni azokat a [cenzúrával vagy a művészet
elnyomásával
kapcsolatos]
ügyeket,
amelyek
a
feladatkörömbe tartoznak, mivel érdekes lenne megtudnunk,
hogy milyen események vannak folyamatban és miben
tudunk segíteni.”
Kultúra és sport / Európai Szolidaritási Testület és a
DiscoverEU kezdeményezés
„Egyetértek azokkal a véleményekkel, hogy a DiscoverEU
kezdeményezésben és az Európai Szolidaritási Testületben
részt vevő emberek ne csak utazzanak. Tapasztalatokkal kell
visszatérniük, meg kell szerezniük bizonyos készségeket, és
tudást kell hazahozniuk a társadalom szélesebb rétegei
számára, én pedig készen állok arra, hogy dolgozzak ezen.”
„Nem kétséges, hogy van egy olyan eleme az ifjúság
részvételének, amely forradalmasítja azt, ahogy az éghajlatra
és a környezetre tekintünk [...]. Így az ifjúsági programjainkon
keresztül (Európai Szolidaritási Testület, DiscoverEU)
megpróbálok minél többet tenni ezért, hogy előmozdítsam az
ifjúságunkat bevonó fenntarthatósági mozgalmat.”
„Nem szabad megfeledkeznünk Európa egyik kincséről, a
kulturális örökségünkről, amelybe továbbra is be kell
fektetnünk, és népszerűsítenünk kell azt a határainkon belül
és kívül is.”
„Teljes mértékben ki akarom aknázni a Mariya Gabriel által a
sport terén végzett munka és Stella Kyriakides egészséges
életmóddal kapcsolatos tevékenysége közötti szinergiákat
[...]. A szabadidősport az a terület [...], ahol el kell költenünk a
pénzünket, és ez az, ahol segítenünk kell.”

elképzelését, hogy megháromszorozzuk a programhoz
rendelt forrásokat [...]. Van néhány olyan aspektusa az
Erasmus+ programnak, amely visszatartja az embereket a
részvételtől az erőforrások hiánya vagy más okok miatt [...].
Meg fogom ezt vitatni a kollegámmal, Schmit úrral [...], hogy
lássuk, tudunk-e találni finanszírozást az Európai Szociális
Alapból (ESZA), hogy e fiatalok számára is lehetővé tegyük az
Erasmus+ programban való részvételt.”
„Annak biztosítása érdekében, hogy egyetlen gyermek se
maradjon ki, be kell vezetnünk az európai gyermekgaranciát ,
így gondoskodva arról, hogy a szegénység vagy kirekesztés
kockázatának
kitett
gyermekek
hozzáférjenek
a
legalapvetőbb jogokhoz, például az egészségügyi ellátáshoz
és az oktatáshoz.”
„Ígérem, hogy sokat fognak látni a terepen [...] a képzési
központokban, az iskolákban, az egyetemeken.”
A készséghiányok azonosítása és átképzés
„Úgy vélem, hogy a készségekkel kapcsolatban egyszerre két
dolgot kell megtennünk. Először is [...] folytatnunk kell a
készségekbe történő befektetést a munkaerőpiaci igények
kielégítése és az egyenlőtlenségek leküzdése érdekében. [...]
A készségekkel összefüggésben azonban van valami más is,
ahol többet kell tennünk. Ez pedig a humán készségek
kérdése, amelyek a beilleszkedéssel függenek össze: nem
olyan készségek, amelyek szükségszerűen a munkaerőpiacr a
vezetnek minket, hanem olyan készségek, amelyek segítenek
jobban beilleszkedni a körülöttünk lévő társadalomba.
Beszélgetni másokkal, sportolni, múzeumokba járni, részt
venni a civil társadalom tevékenységeiben. Eltökélt
szándékunk, hogy Mariya Gabriel és Nicolas Schmit
segítségével mindkét munkaterülettel foglalkozni fogunk:
jogilag, mivel már vannak erre vonatkozó jogszabályaink; az
eszközeink révén; valamint az ESZA, az Erasmus+, az Európai
Szolidaritási Testület és a DiscoverEU segítségével.”

„Dolgoznunk kell az európai oktatási térség megvalósítása
érdekében, és ösztönöznünk kell a tagállamokat oktatási és
képzési rendszereik megreformálására és korszerűsítésére, a
digitális tanulás terén is. Biztosítani fogom, hogy felhasználjuk
az Erasmus+, a DiscoverEU és az Európai Szolidaritási Testület
programjait arra, hogy ösztönözzük a fiatalok társadalmi
felelősségvállalását, és új mobilitási lehetőségeket kínáljunk.”

„Két dolgot kell tenni [...]: először is a továbbképzéssel tudjuk
biztosítani, hogy a társadalom azon részeit, amelyek
gyakorlatilag ki vannak zárva bizonyos készségek
megszerzéséből, olyan szintre lehessen hozni, hogy javukra
tudják fordítani a digitális technológiát [...]. Ezt a munkát
tudjuk elvégezni a tárca szociális ágán. A másik rész a
szakemberhiány megszüntetése. Szembe kell néznünk azzal a
ténnyel, hogy az elkövetkező évben 250 000 képzett
szakemberre lesz szükségünk a digitális területen [...]. És itt jön
a képbe a jogszerű migráció, ahol pozitív beavatkozással a
Mariya Gabriel által ismertetett digitális oktatási cselekvési
terv keretében, azzal, ahogy felhasználjuk az oktatási szinteket
az európai oktatási térségen belül, megteremtjük ezeket a
hiányzó készségeket.”

„2025-ig létre kell hoznunk ezt az európai oktatási térséget. Ez
a fő prioritásunk. Ahhoz, hogy eljussunk ide, meg kell tudnunk
szólítani az oktatás valamennyi szintjét, az iskolától kezdve az
egyetemekig. Létre kell hoznunk egy európai hallgatói
kártyát. Az európai egyetemek szövetségére kell
támaszkodnunk, amelyet már elkezdtünk. Értékelnünk kell a
tanárokat.”

„Ezért az egész életen át tartó tanulás prioritást képez. Ezt egy
átfogó eszközkészlettel kell megvalósítanunk, az új európai
készségfejlesztési programmal, az Erasmus+ programmal és
az ESZA-val. Ezen a ponton nagyon világos segítséget kell
nyújtanunk a tagállamoknak az egész életen át tartó
tanulással kapcsolatos sajátos szükségletek azonosításában
[...]. Fenntartom, hogy alulról kell elkezdenünk az építkezést.

Oktatás / európai oktatási térség

„Az Erasmus+ [...] az egyik legsikeresebb program az EU
történetében, és teljes mértékben támogatjuk az Önök azon
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A biztosjelöltek meghallgatásain megfogalmazott kötelezettségvállalások
El kell mennünk a tagállamokba, azonosítani kell a
szükségleteket, majd össze kell kapcsolni azokat az uniós
politikákkal és eszközökkel.”
„A szakmai gyakorlatokat egyszerűen nem lehet arra
használni, hogy bizonytalan feltételek mellett és a képzés
koncepcióját eltorzítva vonják be a fiatalokat a munka
világába. A szakmai gyakorlatnak csak akkor van értelme, ha
az korlátozott időtartamú, amelyet pontosan meghatároznak
az adott készségekre és tanulásra vonatkozó feltételek. Azt is
nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk a fizetésről. Ha
ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor a szakmai gyakorlat
már nem szakmai gyakorlat. Ezért úgy vélem, hogy a Bizottság
Nicolas Schmittel folytatni fogja az ezzel kapcsolatos munkát ,
hogy ez egyetemes elvvé váljon az ilyen fajta munkánál.”
„Nem örülök annak, hogy a tárgyalt kérdések, például az egész
életen át tartó tanulás, az ifjúsági munkanélküliség, a
készségek, a továbbképzés szét vannak szórva a biztosok
között. Ezért össze kell vonni ezeket a feladatokat, és
véleményem szerint pontosan ebben áll az én szerepem, hogy
a foglalkoztatásért felelős biztossal, az oktatásért, a kultúráért,
az ifjúságért és a sportért felelős biztossal, az egyenlőségért
felelős biztossal és az egészségügyért felelős biztossal együtt
megvalósítsam ezt”.
A migránsok és menekültek beilleszkedésének javítása
„Felül kívánom vizsgálni a migránsok és menekültek
beilleszkedéséről szóló 2016-os cselekvési tervet. [...]
Örömmel láttam, hogy a migránsok és menekültek hosszabb
távú beilleszkedése bekerül az új Európai Szociális Alap
Pluszba. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy több eszközzel és
erőforrással támogassuk az integrációs kezdeményezéseket.”
„Van értelme felülvizsgálni a munkavállalás céljából való
huzamos tartózkodásra vonatkozó jogszabályt [...], amely
egyértelműen felülvizsgálatra szorul. A felülvizsgálat tervbe
van véve. [...] Hajlandó vagyok fontolóra venni a huzamos
tartózkodási engedéllyel rendelkező személyekre vonatkoz ó
jogszabály módosítását, pontosan az esetleges akadályok
kezelése érdekében, hogy a jogszerűen az EU-ban tartózkodó
embereknek lehetőségük legyen kihasználni a munkavállalók
EU-n belüli mobilitásából eredő előnyöket”.

A migrációval kapcsolatos közös tárgyalási alap
megtalálása
Új migrációs és menekültügyi paktum
„Az új migrációs és menekültügyi paktum megvalósítása [...]
nehéz ügy, de úgy vélem, el tudjuk érni, ha mozgósítjuk
erősségeinket, és levonjuk a tanulságokat a múltból. Az új
paktumnak több területet kell érintenie, és össze kell
kapcsolnia a belső és külső politikákat. A közös európai
menekültügyi rendszer reformjával kapcsolatban az első
dolgunk az, hogy a belügyért felelős biztossal közösen
párbeszédet kezdeményezzünk Önökkel és a tagállamainkkal .
[...] Gyorsan be fogjuk mutatni azokat a lehetőségeket,
amelyeket meg kívánunk vitatni, és amelyekről konszenzust
akarunk elérni, de csak ezt követően fogunk bármit is
hivatalosan előterjeszteni.”

helyzet feloldása érdekében be kell vonni az összes többi
elemet is, amelyekből összeáll a teljes kép: a kiutasításokat, az
új visszafogadási megállapodásokat és szabályokat, a
schengeni rendszert, a határvédelmet. [...] Fenn kell tartanunk
az öt jogalkotási szövegben elért haladást, amelyekkel
kapcsolatban Önök nagyon jó munkát végeztek az Európai
Parlamentben. [...] Másrészt a két hiányzó szövegre kell
összpontosítanunk: a dublini rendszerről szóló szövegre és az
eljárásokról szóló szövegre. [...] Az ezt akadályoz ó
tagállamokban kialakult patthelyzet feloldása érdekében
képesnek kell lennünk arra, hogy új elemekkel álljunk elő [...].
Először
a
kiutasításokkal
és
a
visszafogadási
megállapodásokkal kell foglalkoznunk [...]. Utána felül kell
vizsgálnunk a schengeni javaslatot, hiszen a belső szabadság
összefüggésben van azzal, ahogyan a határainkat védjük.”
„Az illetékes biztosjelölttel az a szándékunk, hogy [...].az idei év
végére egy áttekintő dokumentumot mutassunk be, [...] amely
felvázolja a kezelendő fő kérdéseket [...]. Ezt követően pedig
[...] a teljes biztosi testület és a megválasztott elnök
támogatásával a következő év elején új lendületet tudunk
venni.”
„Szükségmegoldásként [...] a valódi új menekültügyi rendszer
hatálybalépéséig támogatnunk kell a tagállamokat abban,
hogy
ideiglenes
szabályokat
vezessenek
be
a
menedékkérelmek elbírálására. Számomra e feladat részét
képezi az is, hogy megfelelő párbeszédet folytatunk a
Földközi-tengeren
dicséretre
méltó
kutató-mentő
tevékenységet végző számos nem kormányzati szervezettel.”
„Az új paktum minden javaslatát és kezdeményezését azzal a
párhuzamos céllal hajtjuk végre, hogy felszámoljuk a belső
határellenőrzéseket, és visszatérjünk a jól működő schengeni
térséghez.”
Új erővel fogom szorgalmazni azoknak a kiutasítását, akiknek
nincs joguk itt maradni: egyrészt a visszatérésre vonatkoz ó
uniós belső szabályok reformjának befejezése révén, másrészt
pedig azáltal, hogy a visszafogadási megállapodásokat és
szabályokat kötünk a kiemelt tranzit- és származási
országokkal.”
A jogszerű migráció útvonalainak létrehozása
„Ezért ha valami racionális dolgot teszünk a jogszerű
migrációval kapcsolatban, az nem érinti az irreguláris migráció
elleni küzdelmet. Ezt az ügyet megfelelően, pozitívan kell
megszervezni. [...] Jó kezdést jelentenek ezek a projektek,
amelyek lehetővé teszik, hogy néhány tagállam a
segítségünkkel elkezdjen foglalkozni valamilyen fajta
jogszerű migrációs készségekkel. Többet kell tennünk ezen
irányvonalak mentén. Én ugyan új vagyok ezen a területen, de
nagy örömömre szolgál, hogy felülvizsgálhatom a kékkártyára
vonatkozó javaslatot. Meglátjuk, hogy ezzel kapcsolatban mi
siklott félre. [...] fenn kell tartanunk ezeket a humanitárius
folyosókat, összekapcsolva ezt az áttelepítéssel, mivel ez a
másik rendezett módja az emberek jogszerű behozatalának.”

„Úgy gondolom, hogy el kell kezdenünk hangsúlyosan kezelni
a dublini rendszer és a kapcsolódó eljárások reformját, de a
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„A jogszerű migrációval kapcsolatos, folyamatban lévő
kísérleti projektek alapján egy korszerű és célzott rendszert
fogok javasolni a jogszerű migrációra, amely választ ad az
uniós gazdaság és a munkaerőpiac igényeire és a demográfiai
kihívásokra, és biztosítani fogjuk, hogy a szükséghelyzeti
tranzitmechanizmusok
modelljének
megfelelően
humanitárius folyosókat hozzunk létre Nigerbe, most pedig
Ruandába is.”
A migráció külső és belső dimenziói közötti koherencia
„Az egyik prioritásom az lesz, hogy Jutta Urpilainennel
közösen [...] a mandátumunk elején megkezdjük a
visszafogadási megállapodások új hullámának elfogadását a
tranzit- és származási országokkal.”
„Nagyon fontos, hogy először beszéljünk [...] a harmadi k
országokkal. [...] Átfogó megállapodásokra, mindenki számár a
nyertes helyzetekre kell törekednünk. A megállapodásokban
meg kell vizsgálnunk a probléma kiváltó okait, és kezelnünk
kell azt. Meg kell néznünk ezeknek az országoknak a fejlesztési
szükségleteit is. Meg kell vizsgálnunk, milyen lehetőségeik
vannak a fiataloknak, hogy otthon élhessenek és méltó életet
folytathassanak [...].” Én ezt tűztem ki célul, és erről beszéltünk
Ylva Johanssonnal is.”
„Igaz, hogy az EU–Törökország közös nyilatkozat a
közelmúltig eredményekkel járt [...] Az is igaz, hogy a
megállapodás egyes elemei a levegőben lógnak [...]. Úgy
vélem, felül kell vizsgálnunk és meg kell újítanunk a
megállapodást [...]. Meg fogjuk ezt vitatni a török kormánnyal
[...]. Görögországnak nem fogja egyedül kezelni a migrációs
áramlást, nem hagyhatjuk magára Görögországot [...].
Remélem, hogy az elkövetkező hetekben tiszta fejjel pozitív
módon
át
tudjuk
tekinteni az
EU–Törökország
megállapodást.”

Biztonsági unió
Európai biztonsági unió
„Ez ugyanaz az Unió, amely világszínvonalú adatvédelmi és
magánélet-védelmi normákat határozott meg, [...] az én
szerepem pedig annak biztosítása, hogy bármit is teszünk a

biztonság terén, az tiszteletben tartsa az alapvető jogokat. Az
alapvető jogok tiszteletben tartását már kezdettől fogva be
kell építeni a politikákba. Ez az elv vezérli az átjárhatósági
javaslatok végrehajtásával kapcsolatos munkámat is, ami
különösen fontos lesz az új információs rendszereink
elindításakor.”
A Bizottság belső és külső biztonsággal kapcsolatos
munkájának jobb összekapcsolása
„Az adatmegőrzéssel kapcsolatos munka folytatódni fog a
Bizottságban. Az Európai Bíróság határozatait követően
folytatni fogjuk a helyzet értékelését, de azt is tudom, hogy
sok más bírósági ügy is folyamatban van. Megvitattam a
kérdést a szolgálatokkal, és megértettem, hogy nagyobb
biztonságban érzik magukat, ha a következő lépések
eldöntése előtt megvárjuk a folyamatban lévő ügyek
lezárását.
Az EU stabilitásának javítása a hibrid fenyegetések
megakadályozása, észlelése és az ezekkel kapcsolatos
reagálás érdekében
„Ragaszkodni fogok annak végrehajtásához, amiről közösen
megállapodtunk.
Koordinált
megközelítést
fogok
szorgalmazni az európaiak online védelmére az online
terrorista tartalmakról szóló javaslat elfogadása, a digitális
szolgáltatásokról szóló intézkedéscsomag előterjesztése és az
uniós internetfórum munkájába történő befektetés révén.
Minden lehetőséget fel fogok használni az EU ellenálló
képességének megteremtésére és a hibrid fenyegetésekre
való reagálásra, amelyek veszélyeztetik rendszereinket és
demokráciánkat.”
„Véleményem szerint gondoskodnunk kell arról, hogy amikor
a digitális szolgáltatásokról szóló intézkedéscsomag készül
[...], megfelelő egyensúlyt kell találnunk a politika, a biztonság
és a garancia között. [...] Úgy vélem, megfelelően kezelni
tudjuk ezeket az aggodalmakat annak szavatolásával, hogy a
biztonságpolitikánkat az alapvető jogok vezérlik. [...] És az
alapvető jogokat nem szabad [...] hatásvizsgálatnak tekinteni,
amelyet majd valamikor a folyamat vége felé kell
elvégeznünk. [...] Már kezdettől fogva, a politikáról hozott
döntések során foglalkozni kell ezzel.”
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TÁJÉKOZTATÓ

A biztosjelöltek meghallgatásai
2019. szeptember – november

A parlamenti meghallgatáson tett kötelezettségvállalások
JOHANNES HAHN
Biztosjelölt
Költségvetés és igazgatás

Johannes Hahn biztosjelölt 2019. október 3-án jelent meg az Európai Parlament előtt, hogy választ adjon a
Költségvetési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság és a Jogi Bizottság EP-képviselőinek kérdéseire. A
meghallgatás során számos kötelezettségvállalást fogalmazott meg, amelyeket bemutatunk ebben a
dokumentumban. Ezek a kötelezettségvállalások a portfóliójára vonatkoznak, amelyet az Ursula von der Leyen, az
Európai Bizottság megválasztott elnöke által neki küldött megbízólevél ismertet, és egyebek mellett a következőkre
terjed ki:




a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret;
a Bizottság modernizálása és digitalizálása; és
az EU pénzügyi érdekeinek védelme.

Megjegyzendő, hogy az ebben a dokumentumban szereplő idézetek csak a meghallgatás során tett szóbeli
kötelezettségvállalásokat említik meg. A nyilvános meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve elérhető a biztosjelöltek
meghallgatásának weboldalán. A biztosjelöltnek a meghallgatás előtt írásban is elküldtek néhány kérdést, amelyekre
írásbeli választ adott.

Költségvetési Tematikus Főosztály
Szerző: Alix Delasnerie
Belső Politikák Főigazgatósága
PE 636.481 - 2019. november
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A többéves pénzügyi keret és a saját források
A többéves pénzügyi keret felé vezető út
„Bízhatnak abban, hogy határozottan amellett fogok kiállni,
hogy a Bizottság által javasoltnál [a GNI 1,1%-a] kisebb
költségvetés ártana a politikai törekvéseinknek, és
veszélyeztetné azt, hogy az Unió hatékonyan érjen el
eredményeket.” „Ez a minimum”.
„Az előremutató út az, ha egy alulról építkező megközelítést
alkalmazunk, kijelöljük, hogy hova akarunk eljutni, majd pedig
megpróbálunk tárgyalni”. „Különösen azokat próbálom majd
meggyőzni, akik túlságosan erre az 1%-os kérdésre
összpontosítanak, hogy lássák be: az új kihívások, új feladatok
nagyobb rugalmasságot tesznek szükségessé a részükről”.
„Világossá akarom tenni számukra, hogy mire van szükség. És
beszélni fogok a médiával is”. „Az Önök oldalán fogunk állni a
Tanáccsal folytatott vitában. Sok tagállam [...] megértette,
hogy valóban szükség van a megfelelő erőforrásokra”.
„Bármekkora is a költségvetés – a bruttó nemzeti jövedelem
1,1%-a vagy 1,3%-a –, nem lesz elég az összes szükséglet és
európai
hozzáadott
értékkel
rendelkező
projekt
finanszírozására. Az uniós költségvetést a köz- és
magánberuházások döntő fontosságú katalizátorának kell
tekinteni, amely az EU politikai prioritásaihoz csatornázza be
ezeket a forrásokat”.
„[...] nemcsak a pénzről van szó, hanem más olyan kérdésekről
is, amelyeket Önök jogosan vetettek fel, azaz a saját források
kérdése, a rugalmasság szintjének fenntartása, sőt növelése,
valamint a jogállamiság bevezetése. Mindezeket figyelembe
kell venni, és a politika korszerűsítését is. [...] A legfontosabb
az, hogy felkeressük a polgárokat, és elmagyarázzuk nekik,
miért van szükségük erre a költségvetésre. [...] Ha
megtermelünk 100 eurót, abból 50 eurót az államnak kell
fizetni, 49 euró a nemzeti költségvetésben marad, és csak
1 eurót küldünk el az Európai Uniónak mindazoknak a
politikáknak a finanszírozására, amelyekre nagyon nagy
szükség van, és amelyeket a polgáraink kérnek.”
Saját források
„Meggyőződésem, hogy a többéves pénzügyi keretről folyó
tárgyalások
lezárásához
elengedhetetlen,
hogy
megállapodást érjünk el a bevételi oldalról. Az Európai
Parlament világossá tette, hogy a saját források reformja és a
bevételi források diverzifikálása a feltétele annak, hogy
hozzájárulását adja a jövőbeli kerethez. Emlékeztetni fogom a
Tanácsot erre az álláspontra”.
A műanyagokra kivetett díj és az ETS (kibocsátáskereskedelmi
rendszer) árverési bevételeinek kiterjesztése: „ez az a két
terület, ahol véleményem szerint nagyon konkrét és nagyon
gyors eredmények érhetők el”. A KTA-t (közös társaságiadóalap) és a digitális vállalkozásokra vonatkozó adót „be lehetne
és be is kellene vezetni”. „Van nyitottság a határokon átnyúló
szén-dioxid-adóra”. „Ha kivetik ezt az adót, az abból származó
bevételeket az éghajlattal kapcsolatos kezdeményezésekre
kell elkülöníteni”.
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„Fokozatosan növelnünk kell a saját források részarányát a
teljes költségvetésben”. „A kedvezményezettek és a nettó
befizetők közötti különbségtétel már nem érvényes, [...] a
nettó befizetők nagyon gyakran hasznot húznak a
kedvezményezett
országokban
végrehajtott
beruházásokból”.
„Túl
szeretnék
lépni
ezen
a
különválasztáson”.
Ütemezés és vészhelyzeti terv
„Mindent meg fogok tenni annak előmozdítása érdekében,
hogy időben létrejöjjön a megállapodás egy célravezető
pénzügyi keretről”. „Minél gyorsabbak vagyunk, [...] annál
hamarabb meg tudjuk kezdeni a konkrét végrehajtást, és meg
tudjuk valósítani az összes politikai célunkat”. „Egy jó időben
megkötött megállapodás azt jelenti, hogy a tél vége felé már
eredményeket tudunk felmutatni.”
„Erre kell összpontosítanunk a figyelmünket, de őszinte leszek
Önökkel: a Bizottságnak fel kell készülnie, a személyzet
természetesen előkészíti a szükséghelyzeti intézkedéseket
arra az esetre, ha nem születik meg időben a megállapodás.
[...] Azt mindenképpen megígérhetem Önöknek, hogy ha ilyen
helyzet fordulna elő, be fogjuk nyújtani a szükséges
szövegtervezeteket”.
A kifizetési hátralékok minimalizálása
„Gyorsan megállapodásra kell jutnunk a többéves pénzügyi
keretről,
mert
legutóbb
köztudottan
hátralékok
kialakulásához vezetett az, hogy [...] a döntést csak két héttel
a határidő lejárta előtt hozták meg, mivel több hónapba telt,
hogy megegyezzünk az ágazati programokról, ráadásul a
programozásban is késedelmek voltak”.
„Önök rugalmassági intézkedéseket vezettek be, ezek a
rugalmassági eszközök pedig felhasználhatók abban az
esetben, ha kifizetési korlátok állnak fenn”.
Félidős felülvizsgálat
„Teljes mértékben támogatom. Igen, a felülvizsgálatot el kell
végezni, van értelme, az időkeretet illetően pedig – ahogy
most látjuk – [...] egy kicsit nagyobb rugalmasságra van
szükségünk, hogy ne csak várjuk a félidős felülvizsgálatot;
amint észleljük, hogy az egyik vagy másik programot nem
használják fel megfelelően, vagy nem érik el a kívánt hatást ,
akkor természetesen dolgoznunk kell a mutatókon”. „Ezt a
félidős felülvizsgálat előtt kell elvégeznünk, és ha előtte
kiigazításokra van szükség, észszerű lenne azokat is
elvégezni”.
Éghajlat – a méltányos átállást támogató alap – az uniós
források elosztása és felhasználása EU-szerte
Az uniós költségvetés éghajlattal kapcsolatos kiadásair a
vonatkozó 25%-os cél „nem az út vége, és nem lehet végső
határérték”. „Már sok mindent előterjesztettek, most azonban
[...] programszinten kell megvizsgálnunk ezeket a
célkitűzéseket”. „Ha széles körű megállapodás alakul ki arról,
hogy kiigazításokra van szükség, akkor természetesen meg
fogom hallgatni Önöket”.

A biztosjelöltek meghallgatásain megfogalmazott kötelezettségvállalások

Az éghajlatvédelemmel kapcsolatos kiadások nyomon
követése: „ezzel foglalkoznunk kell, és e célból konkrét
intézkedéseket fogok hozni. [...] Világosabban
kell
meghatároznunk a programokat, mert akkor nagyon sok
jelentőségteljes projekt fog születni”. „biztosítanunk kell,
hogy finanszírozási csatornáink ne álljanak ellentmondásban
egymással”.
Az Európai Beruházási Bankkal (EBB) kapcsolatban „az egyik
elem [...] az lehetne, hogy megtagadjuk a hitelek, garanciák,
pénzügyi termékek vagy egyéb eszközök biztosítását az olyan
energiatermelő létesítmények építése számára, amelyek szén
vagy lignit felhasználásával működnek”.
„A többéves pénzügyi keretről folyó tárgyalások során
prioritásnak tekintem a méltányos átállást támogató új alap
bevezetését. Az uniós költségvetés megmutatja majd a
leginkább rászoruló régiókat és közösségeket, és odairányítja
a forrásokat.” „Azokat a régiókat akarjuk támogatni ,
amelyeknek magas a CO 2 -kibocsátása”.
„Segítenünk kell néhány országnak, hogy javítsák az
igénybevétel arányát, hogy a rendelkezésre álló pénzt
ténylegesen felhasználják”.

Korszerűsítés és digitalizáció
Politikavezérelt és adatközpontú költségvetési ciklus
„Eltökélt vagyok arra, hogy javítsam a kiadási program
hatékonysága és a költségvetési tervezés, végrehajtás és
beszámolás közötti kapcsolatot. Egyetértek azzal is, hogy
minden ilyen költségvetési keretnek egyértelműen igazodnia
kell a politikai célokhoz, és lehetővé kell tennie a programok
politikai prioritásoknak megfelelő újrahangolását a
teljesítményről kapott információk és azok értékelése
alapján”.
„Miközben továbbra is a tagállamok felelnek a megosztott
irányításért, én is dolgozni fogok annak biztosítása érdekében,
hogy átfogóbb áttekintést kapjunk a kiadásokról és a
legfontosabb adatokról”.
A mentesítési eljárás felgyorsításával kapcsolatban: „az egyik
tényező az, hogy a tagállam képes-e elég gyorsan adatokat
szolgáltatni”.
„Tudomásul vettük a Bizottság jelentéstételének javítására és
racionalizálására tett ajánlásaikat. Külön erőfeszítést fogok
tenni annak érdekében, hogy az egyes főigazgatóságok éves
tevékenységi jelentéseivel, a költségvetési tervezetet kísérő
programindokolásokkal
és az
éves irányítási
és
teljesítményjelentéssel összefüggésben foglalkozzak ezzel a
kérdéssel”.
Digitális adminisztráció
„Az informatikai rendszerek nagyon változatosak. A jövő egyik
fő feladata [...], hogy megpróbáljuk összehangolni ezeket a
különböző rendszereket [...] ez nemcsak a Bizottságon belül
folyó [...] digitalizáció kérdése, hanem a tagállamaink
rendszereivel és a tagállami intézményeinkkel való
interoperabilitás kérdése is; ennek lehetővé kell tennie
számunkra a gyorsabb jelentéstételt”.

„[...] biztosítani fogom, hogy az Európai Bizottság a megfelelő
eszközökkel és képességekkel rendelkezzen a digitális
átalakulás megvalósításához, anélkül hogy új kockázatoknak
tenné ki magát”.
A humán erőforrásokkal kapcsolatos stratégia
„A közeljövőben elkészül egy HR-stratégia, amelyet
bemutatunk majd Önöknek”. „Meg kell vizsgálnunk, hogyan
lehet vonzóbbá tenni ezeket az álláshelyeket”. „Jelenleg a
Bizottság alacsonyabb beosztású tanácsosai körében
jelentősen alulreprezentáltak tíz 2004 előtti tagállam
állampolgárai. Mindent meg fogok tenni annak érdekében,
hogy a jelenlegi hivatali időm alatt megfordítsam ezt a
tendenciát”. A szerződéses alkalmazottak tapasztalatának
elvesztése a szerződés lejártakor: „ezzel a kérdéssel
foglalkozni kell”.
„Közigazgatásunk elveinek továbbra is az átláthatóságnak, a
feddhetetlenségnek,
az
elszámoltathatóságnak,
a
szakmaiságnak és a közérdek melletti elkötelezettségnek kell
lennie. Gondoskodni fogok arról, hogy a Bizottság példát
mutasson abban, hogy magas szintű normákat ír elő a tagjai
és személyzete számára”.
„[A] személyzeti stratégia [...] meg fogja vizsgálni a vezető
beosztásokat és azok betöltésének módját is, [...] a személyzeti
szabályzat rendelkezései ellenére mindig van lehetőség a
javításra”.
A
sokszínűségről
és
a
befogadásról
szóló
charta/megkülönböztetés/zaklatás: „minden ügyből egy is
sok, ezért képzést kell tartani a munkatársainknak, a
vezetőségünknek". „A korábban említett stratégia alapján
megfelelő kapcsolattartó pontokat hoztunk létre [...] de
mindig van lehetőség a javulásra”.
A nemek közötti egyenlőség szempontja
„Elkötelezett vagyok a nemek közötti egyenlőség
megvalósítása mellett”. Nemi kvóták: „ez az, amit itt
Brüsszelben is be kell vezetnünk”.
A nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő
költségvetés-tervezés:
„Mindenképpen
részletesebben
lebontott adatokat akarok kapni, hogy jobban fel tudjuk
mérni, hol tartunk a nemek közötti egyenlőség
megvalósításában a költségvetésünket, a tagállamainkat, a
partnereinket illetően. [...] Önökhöz fogok fordulni, [...] hogy
egy informális/formális munkacsoportban közösen tekintsük
át, milyen típusú intézkedéseket lehet hozni annak
érdekében, hogy most már valóban elérjük céljainkat.
Egyetértek azzal, hogy lemaradásban vagyunk, de az annak is
betudható, hogy bonyolult módon költjük el a pénzt, főként a
megosztott irányítás alá tartozó számos projekten keresztül”.

Az EU pénzügyi érdekeinek védelme
„Kiemelten fontos, hogy életbe léptessük a jogállamisági
mechanizmust, amely biztosítja az Unió költségvetésének a
védelmét a tagállamokban tapasztalható, általánossá vált
hiányosságok esetén”.
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„Minden hatalmamban álló eszközzel biztosítani fogom, hogy
[...] ez elkülönüljön”. „Ennek a következő többéves pénzügyi
keret után is érvényesnek kell maradnia [...] ezen dolgozunk” .
„A hivatalban lévő Bizottság úgy döntött, hogy minden
tagállam esetében elvégzi a jogállamiság értékelését [...] ami
átfogó képet fog adni, és így nem keltjük azt a benyomást ,
hogy egyenlőtlen bánásmódot alkalmazunk”. „Egy őszinte
közvetítő mindenkit egyenlő módon kezel, függetlenül az
adott tagállam méretétől”.
„Biztosítani fogom a szükséges erőforrásokat a bizottsági
szolgálatok összeférhetetlenségi kérdésekkel és ügyekkel
kapcsolatos tevékenységeinek koordinálásához, valamint a
tagállamokkal fenntartandó szorosabb viszony kialakításához ,
hogy már korai szakaszban kezeljük a lehetséges
problémákat”.
A Tanács mentesítésének elmaradása: „Foglalkozni fogok
ezzel. A Parlamenté a vezető szerep ebben a kérdésben, és
nyilvános támogatást kell szereznünk ehhez, és fel kell hívni a
figyelmet rá, mert az adófizetők nem fogják érteni, miért
történik ez, és szerintem ez segíteni fog a gyorsabb megoldás
elérésében”.
„A hibákon belül a csalások aránya kevesebb mint 1% – de ez
is túl sok; 0% lenne az ideális – de fontos [...] különbséget tenni
a hiba és a csalás között. [...] még ha elő is fordul hiba,
biztosítani kell a pénzügyi korrekciók lehetőségét. Az egyik ok,
amiért még mindig vannak hibák, illetve mindig fennáll a
hibák kockázata, valójában az, hogy szabályaink túl
bonyolultak, túl nehézkesek. Az egyik nagy kérdés az
egyszerűsítés. [...] Jó úton vagyunk, de még sok tennivalónk
van”.
„A hatékony és eredményes pénzgazdálkodást és a
pénzeszközök hűtlen kezelése elleni küzdelmet a lehető
legszigorúbban biztosítani kell, miközben meg kell próbálni
fenntartani
az
ellenőrzések
arányosságát
és
költséghatékonyságát.”
„Ha az EBB uniós pénzt használ fel bizonyos projektekhez, a
Számvevőszéknek lehetősége van ellenőrizni ezt a konkrét
projektet”.
„Az OLAF [Európai Csalás Elleni Hivatal] és az Európai
Ügyészség személyzete [...] együtt fog dolgozni”. „Fel kell

állnia és működnie kell az Európai Ügyészségnek, és utána
meglátjuk, milyen további igények vannak. Az OLAF azonban
általában nagyon fontos a nyomozati munkája miatt, ami a
jövőben is így lesz, és az OLAF személyzetének legnagyobb
része Brüsszelben marad”. Csatlakozás az Európai
Ügyészséghez: „Nem kényszeríthetem azokat, akik még nem
tagok, de nem fogok kihagyni egy alkalmat sem, hogy
sürgessem a csatlakozásukat. Végső soron a jó hírnév kérdése
is felmerül azoknál az országoknál, amelyek még nem
csatlakoztak az Európai Ügyészséghez, hosszú távon pedig
nem érdekük, hogy partvonalon kívül maradjanak”. „Fontos,
hogy megkezdje a működését. Ez az időpont 2020. január 1.
lesz”.
„A Bizottság zéró toleranciát alkalmaz a saját forrásokkal
kapcsolatos jogsértésekkel szemben [...], és szigorúan
kivizsgál minden szabálytalanságot. Elkötelezett vagyok e
politika folytatása mellett”.

Intézményközi kapcsolatok és a jogalkotás
minőségének javítása
„Minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy
nyíltan, őszintén és pártatlanul mozdítsam elő a költségvetési
hatóság két ága közötti tárgyalásokat”.
Az éves költségvetési tárgyalások javítása: „Teljes mértékben
egyetértek, és teljesen megértem az elégedetlenségüket, [...]
valóban elégedetlenségre ad okot, ha van egy időkeret az
egyeztetésre, de nem használják ki ezt az időt, [...] és legutolsó
pillanatban lényegében kész tények előtt állunk. Mindent
meg fogok tenni, hogy elkerüljem ezt, továbbá igyekezni
fogok különböző megbeszéléseket szervezni, vagy legalább
szorgalmazni ezeket a megbeszéléseket, de megpróbálom
majd kitalálni azt is, milyen technikai kérdéseket lehet gyorsan
megoldani, és melyek azok a kevésbé politikai jellegű
kérdések, amelyeket gyorsabban lehet rendezni, hogy a
végén csak az a két vagy három nagy téma maradjon meg,
amelyeket nyilvánvalóan vitat vagy megtámad a Tanács vagy
a Parlament. És akkor ezt a három hetet tényleg arra
használhatjuk fel, hogy megállapodásra jussunk”.
„Számomra a költségvetés egy számokban kifejezett politika”.
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TÁJÉKOZTATÓ

A biztosjelöltek meghallgatásai
2019. szeptember – november

A parlamenti meghallgatáson tett kötelezettségvállalások
PHIL HOGAN
Biztosjelölt
Kereskedelem

Phil Hogan biztosjelölt 2019. szeptember 30-án jelent meg az Európai Parlament előtt, hogy választ adjon a Nemzetközi
Kereskedelmi Bizottság (INTA) EP-képviselőinek kérdéseire. A meghallgatás során számos kötelezettségvállalást
fogalmazott meg, amelyeket bemutatunk ebben a dokumentumban. Ezek a kötelezettségvállalások a portfóliójára
vonatkoznak, amelyet az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke által neki küldött
megbízólevél ismertet, és egyebek mellett a következőkre terjed ki:





egyenlő versenyfeltételek mindenki számára;
Európa globális vezető szerepének megerősítése;
kereskedelem a fenntartható fejlődés és az éghajlati fellépés érdekében; és
a kereskedelem átláthatóbbá tétele.

Megjegyzendő, hogy az ebben a dokumentumban szereplő idézetek csak a meghallgatás során tett szóbeli
kötelezettségvállalásokat említik meg. A nyilvános meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve elérhető a biztosjelöltek
meghallgatásának weboldalán. A biztosjelöltnek a meghallgatás előtt írásban is elküldtek néhány kérdést, amelyekre
írásbeli választ adott.

Külkapcsolatok Tematikus Főosztálya
Szerzők: Mario Damen, Wolfgang Igler
Uniós Külső Politikák Főigazgatósága
PE 639.308 - 2019. október
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Egyenlő versenyfeltételek mindenki számára
Multilateralizmus és a WTO
„Először is a Kereskedelmi Világszervezet (WTO)
megerősítésével támogatnunk kell a stabil, kiszámítható és
szabályokon alapuló kereskedelmi környezetet.” [...] „Ezért ha
megerősítenek hivatalomban, minden tőlem telhetőt
megteszek, hogy megakadályozzam a WTO vitarendezési
mechanizmusának
összeomlását,
és
rendszerszintű
megoldást találjak a Fellebbezési Testület reformjára.
Ugyanakkor a többi WTO-taggal együtt keményen fogok
dolgozni azért, hogy új életre keltsük e szervezet tárgyalási
szerepét. Először arra kell összpontosítanunk, hogy lezárjuk a
halászati támogatásokról folyó tárgyalásokat, amire a
14.6. számú fenntartható fejlődési cél ad felhatalmazást. A
szolgáltatások belföldi szabályozása és a befektetések
elősegítése további ösztönzést igényel [...].”
Airbus/Boeing: „Felkérem az Egyesült Államokat, hogy a
„szemet szemért, fogat fogért” kereskedelmi háború helyett
tárgyaljon velünk.”
Multilaterális beruházási bíróság: „[...] tulajdonképpen
támogatjuk a multilaterális bíróságok létrehozását, a
szükséges munka pedig folyamatban van [...].”
E-kereskedelem
„Örömmel működök együtt másokkal, hogy előmozdítsuk az
e-kereskedelemről folyó tárgyalásokat, és 2020 másodi k
felében előkészítsünk egy kezdeményezést, hogy egy új
előremutató utat építsünk ki a WTO számára.”
„Együtt fogok működni Vestager alelnökkel egy olyan eszköz
kifejlesztése érdekében, amely kezeli a külföldi támogatások
torzító hatását a digitális korban, különösen a saját belső
piacunkon, valamint azt a módszert, ahogy például Kínában
állami tulajdonban lévő vállalatokat használtak erre a célra az
Európai Unió belső piacán.”
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
„Osztom az aggodalmukat, hogy többet kellene tennünk a kisés középvállalkozásokért.”
„Elő kell mozdítanunk a viszonosságon alapuló kereskedelmi
feltételeket és a
tisztességes versenyt,
egyenlő
versenyfeltételeket teremtve mind a belső piacon, mind pedig
a külső kapcsolatokban. Ehhez például olyan eszközöket kell
használnunk, mint a nemzetközi beszerzési kezdeményezés
(IPI), [...]. Küzdenünk kell a tisztességtelen versennyel szemben
is, erőteljesebben fellépve az uniós vállalatokat sújtó külföldi
támogatások ellen [...].
Közvetlen külföldi befektetések átvilágítása
„A Kínáról szóló, 2019. márciusi közleményben felvázoltak
szerint meg kell erősítenünk a kritikus infrastruktúránk
biztonságát és a technológiai bázisunkat is. Olyan
intézkedéssel javítottuk belső eszközkészletünket, mint a
befektetések átvilágítására szolgáló uniós mechanizmus,
most pedig azon dolgozunk, hogyan kezeljük a külföldi állami
tulajdon és a külföldi támogatások torzító hatásait a belső
piacon.”

PE 629.837

„Az Európai Unió minden tagállamára kiterjedő összehangolt
és harmonizált megközelítést szeretnék látni. [...]. Együtt kell
működnünk annak felmérése érdekében, hogy ki tudunk-e
alakítani egy uniós álláspontot ezzel kapcsolatban, mivel ha
meg akarjuk védeni a kritikus technológiáinkat és kritikus
infrastruktúránkat, akkor elengedhetetlen ennek a konkrét
átvilágítási mechanizmusnak a megerősítése.”
Végrehajtás
„Ezért elengedhetetlennek tartom, hogy fokozzuk a meglévő
megállapodások végrehajtása és érvényesítése érdekében
tett erőfeszítéseinket. A kereskedelmi jogérvényesítési
főtisztviselő kinevezésével egy kapcsolattartási pont jön létre
e célból, én pedig fel fogom kérni őt, hogy szorosan működjön
együtt Önökkel a végrehajtási menetrendünk előmozdítása
érdekében.”
„A lehető leghamarabb folytatni szeretném ezt a munkát
2020-ban. Úgy vélem, hogy a parlamenti bizottságnak, nekem
és az összes érdekelt félnek fel kellene vennünk a kapcsolatot
annak áttekintése érdekében, hogy a megbízatásból mely
kritériumokat lehet összeállítani kifejezetten ezen új tisztség
számára. A tisztviselőnek politikailag elszámoltathatónak kell
lennie [...].”
„Látom ezt a Kereskedelempolitikai Főosztály főigazgatóhelyettesi tisztségénél, és a főtisztviselőnek olyan
megbízatása lenne, amely lényegében erősebbé tenné ezt a
tisztséget.”
„[...] nem fog ugyanazokkal az erőforrásokkal rendelkezni,
amelyek lemásolják az európai ombudsmant vagy egy adott
panasztételi mechanizmust. De hajlandó vagyok megvitatni
Önökkel az elképzeléseiket arról, hogy hogyan lehetne egy
célzottabb megközelítést alkalmazni ezekkel a panaszokkal
kapcsolatban [...].”
„egy nyomonkövetési rendszert dolgozunk ki az általános
preferenciarendszerünkkel kapcsolatban, hogy biztosítsuk a
felelős befektetést ezekben az országokban, és ne
dömpingeljünk úgy, ahogy azt másoknak felrójuk. [...] Nagyon
szeretnénk véghez vinni a reformot az Önök bizottsága, az
Európai Bizottság és a Parlament által 2018-ban közösen
elvégzett értékelés alapján [...].”

Európa globális vezető szerepének megerősítése
„Ahogy kereskedünk, az elárulja, hogy kik vagyunk, milyenek
az értékeink és a meggyőződésünk. [...] Az Európai Uniónak
erősebb globális szereplővé kell válnia, és meg kell
erősítenünk
Európa
globális
vezető
helyét
a
kereskedelemben. Az uniós kereskedelempolitika minden
aspektusának helyi és globális szinten is szemléltetnie kell,
hogy mennyire vagyunk elkötelezettek a béke, a jólét és a
környezet kifosztásának befejezése mellett.”
USA
„Elkötelezett vagyok aziránt, hogy egy pozitív transzatlanti
menetrenden dolgozzak, és készen állok arra, hogy az USA-t
képviselő partneremmel gyorsan rendezzem a kereskedelmi
vitákat.”

A biztosjelöltek meghallgatásain megfogalmazott kötelezettségvállalások
„Készen állok arra, hogy felvegyem a politikai kapcsolatot az
Egyesült Államokkal kereskedelmi nézeteltéréseink rendezése
érdekében. [...] ugyanakkor kiállok az Európai Unió érdekei
mellett. A kulcs szerintem az, hogy hajthatatlanul a
kapcsolatok kölcsönösen előnyös dimenziójára helyezzük a
hangsúlyt, a tavaly júliusban a szarvasmarhákról megkötött
megállapodás pedig egyértelmű példája annak, hogy az
Európai Unió kész megoldani egy problémát [...], de ezt a
párbeszéden és az együttműködésen keresztül teszi meg.”

eközben pedig továbbra is arra törekszünk, hogy mélyreható
és átfogó szabadkereskedelmi térséget alakítsunk ki a délmediterrán partnereinkkel.”

Kína

Kereskedelem a fenntartható fejlődés és az
éghajlati fellépés érdekében

„Aktív párbeszédet és együttműködést fogok folytatni, a
közös érdeklődésre számot tartó területeken is, mint amilyen
az éghajlatváltozás, a környezetvédelem, a WTO reformja,
ezen belül az ipari támogatásokra vonatkozó szigorúbb keret.
Kiemelten fogom kezelni a folyamatban lévő beruházási
tárgyalásokat is azzal a céllal, hogy újra egyensúlyba hozzam
a
befektetési
kapcsolatainkat
Kínával.
Szilárdan
védelmeznünk kell érdekeinket és értékeinket, és tudatában
vagyok a Parlament ezzel kapcsolatos aggodalmainak. Kínával
szembeni megközelítésünknek újra meg kell teremtenie az
egyensúlyt a kereskedelmi kapcsolatainkban, és kezelnie kell
a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat. Nem félek attól,
hogy ennek érdekében alkalmazzam a kereskedelemvédelmi
eszközöket,
kapcsolatainknak
pedig
a
tényleges
viszonosságon kell alapulniuk a piacra jutás és az üzleti és
befektetési lehetőségek terén.”
„Így számomra és a Bizottság számára is prioritás, hogy a
beruházási megállapodás 2020 végéig történő megkötésével
összefüggésben igenis felvessük az Önök által említett
kérdéseket.”
„most egy ország fejlettségi állapotának meghatározása újra
vita tárgyát képezi. [...] Amíg vannak olyan országok, amelyek
különleges vagy differenciált bánásmódot kérnek, addig
ennek a szükségleteken és a bizonyítékokon kell alapulnia,
nem úgy, ahogy ez jelenleg történik egyes olyan erősebb
gazdaságok
esetében, amelyek jelenleg ebben a
kategóriában vannak.”
Afrika
„Afrikát nekünk is egyre inkább kiemelten kell kezelnünk. A
nemrégiben elfogadott Afrika–Európa szövetség, amely az
egyenlő felek politikai és beruházási partnerségén alapul,
megmutatja az előrevezető utat.”
„[...].Úgy vélem, holnap egy új nap köszönt ránk a kelet-afrikai
szerepvállalásunk terén, hiszen egy új gazdasági partnerségi
megállapodást
dolgozunk
ki,
és
talán
egy
szabadkereskedelmi megállapodássá tudjuk fejleszteni azt,
amely magában foglalná az összes Önök által említett kérdést,
köztük a nemek közötti egyenlőséget is.”
Egyéb országok és kérdések
„Az ASEAN-nal kapcsolatban régiók közötti szinten
összességében nem látok előrelépést, viszont nagy javulást
tapasztaltam az országok szintjén.”
„Arról is gondoskodnunk kell, hogy a keleti szomszédainkkal
elért megállapodások beváltsák a bennük rejlő ígéreteket,

Brexit: „[...] a Bizottság teljes körűen felkészült egy
megállapodás nélküli brexitre. [...] biztos vagyok abban, hogy
az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak sok
mondanivalója lesz a kereskedelempolitikáért felelős
biztosnak adandó tárgyalási meghatalmazásról [...].”

„[...] A kereskedelemnek nemcsak tisztességesnek és
nyitottnak kell lennie, hanem fenntarthatónak is. A
kereskedelempolitikának hozzá kell járulnia a globális
kihívások, például az éghajlatváltozás kezeléséhez, a
környezet védelméhez és a munkaügyi
normák
megerősítéséhez. Ezért olyan fontosak a minden egyes
megállapodásunkba belefoglalt, fenntartható fejlődésre
vonatkozó fejezetek, amelyek kötelező munkaügyi és
környezetvédelmi kötelezettségvállalásokat írnak elő. E célok
megvalósítása érdekében készen állok arra, hogy teljes
körűen kihasználjam a rendelkezésünkre álló eszközöket, a
kereskedelmi kedvezményeken, a kétoldalú kereskedelmi
megállapodásokon
és
a
multilaterális
szintű
megállapodásokon keresztül, például a piacok megnyitását a
környezeti termékek és szolgáltatások számára, hogy ez
segítsen
teljesíteni a
nemzetközi környezetés
éghajlatvédelmi kötelezettségvállalásaink teljesítését. Ha
megerősítenek hivatalomban, Önökkel is együtt kívánok
működni,
hogy
megújítsuk
általános
preferenciarendszerünket, amely preferenciális piacra jutást
biztosít a fejlődő és legkevésbé fejlett országokból érkező
export számára.”
„Mindenképpen törekedni fogok arra, hogy a WTO eljárásai
keretében a WTO-ra vonatkozó munkaprogramunk részeként
integráljuk a fenntartható fejlődési célokat [...] a 15 pontos [...]
terv, [...] a kereskedelemmel és fenntartható fejlődéssel
foglalkozó fejezet nagyon fontos számomra. Ez megköveteli a
civil társadalom nagyobb fokú bevonását [...] annak
biztosítása érdekében, hogy bevezessük a panasztételi
mechanizmust, akár pénzügyi támogatáson keresztül is.”
„A Mercosur-megállapodás
esetében mindenképpen
fenntarthatósági hatásvizsgálatot és gazdasági elemzést
fogunk végezni, amelyek elérhetők lesznek, 2020-ban pedig
összevont hatásvizsgálatot végzünk, hogy felmérjük, mit
jelentenek mindezek a kereskedelmi megállapodások, köztük
a Mercosur, a mezőgazdasági termelők gazdasági
tevékenységére és sebezhetőségeire nézve a konkrét
áruterületeken.”
„Mindannyiunkat megdöbbent, amit az Amazonnál látunk, de
jelenleg az Európai Unión kívül nem rendelkezünk eszközzel
ahhoz, hogy tényleges kereskedelempolitikai befolyás nélkül
hatékonyan fellépjünk ez ellen; úgy vélem, hogy a végső
ratifikációs szakasz az, ahol tényleges nyomást lehet
gyakorolni.”
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Elővigyázatosság elve: „Végül meggyőztük őket erről, mivel az
európai fél számára választóvonallá kezdett válni a kérdés, és
véleményem szerint e rendelkezés nélkül nem lett volna
megállapodás [...].”
Szén-dioxid-vám: „A cél a kibocsátásáthelyezés elkerülése és
annak biztosítása, hogy a kibocsátó vállalatok egyenlő
versenyfeltételek mellett működhessenek, összekapcsolva ezt
az adót az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszeren belüli
ingyenes kibocsátási jogosultságokkal, mivel az ingyenes
jogosultságoknál nincsenek kiigazítandó költségek. [...] A
kereskedelempolitika szerepét mindenképpen fel kell tárnom,
és szorosan együtt fogok működni Timmermans és Gentiloni
úrral. [...] Úgy vélem, nagyon gondosan meg kell vizsgálnunk
a lehetőségeket, mivel nem akarunk olyan helyzetbe kerülni,
amikor mi mindent megteszünk, amit meg kell tennünk, míg
a versenytársaink világszerte nem tesznek semmit.”
„Természetesen a kereskedelempolitika sokat tehet, hogy
nyomást gyakoroljunk a partnerekre az emberi jogok
tiszteletben tartása, a kínzás tilalma vagy más kérdések,
például a nemek közötti egyenlőség terén. Ezek mind fontos
kérdések, amelyeknél a kereskedelem szerepet játszhat. Ha ez
a bizottság úgy dönt, hogy kezdeményezési joggal él ezen a
területen, örömmel fogom azt támogatni.” [...] Várom tehát,
hogy – amennyiben ez a kérdés e bizottság prioritásává válik
– együttműködhessek ezzel a bizottsággal minden olyan
technikai támogatásban, jelentésben vagy meghallgatáson,
amelyek ahhoz szükségesek, hogy a bizottság javaslatot
tegyen az átvilágítással kapcsolatban. Remélem, hogy az
irányításom alatt álló szolgálatok segítséget nyújtanak majd
ezen a területen, én pedig bátorítom ezt a tevékenységet.”
„[...] és ha ez a bizottság úgy dönt, hogy a jövőbeli
munkaprogramja
részeként az Európai
Parlament
kezdeményezésére a megválasztott elnök, von der Leyen
asszony politikai iránymutatásai alapján elsőbbséget ad
ennek az átvilágítási kezdeményezésnek, akkor örömmel
fogok együttműködni Önökkel az adott javaslat hatókörének
meghatározásában.”
„Igen, a Malmström asszony által a nemek közötti egyenlőség
programja terén elért nagy sikerekre építve fogok
továbblépni. [...] A szakpolitikai intézkedések kidolgozása
terén arra fogom utasítani az irányításom alatt álló
szolgálatokat,
hogy
a
jövőben
a
szakpolitikai
kezdeményezések elindításakor vegyék figyelembe a nemek
közötti egyenlőségre gyakorolt hatást.”

„Azt szeretném látni, hogy nemzetközi egyezményeink és
megállapodásaink részét képezzék a szabadkereskedelmi
megállapodásainknak, és multilaterális vagy kétoldalú alapon
is képesek legyünk érvényesíteni azokat a fenntartható
fejlődésről szóló fejezetek kötelező szabályain keresztül.”
„[...] vállalom tehát Önök előtt, hogy egyeztetni fogunk
minden érdekelt féllel, köztük a Parlamenttel, ezzel a
bizottsággal és a Tanáccsal is.
„A szabadkereskedelmi megállapodások történetében első
alkalommal a 2009-es megállapodásba beépítettük ezt a
konkrét rendelkezést. Az Európai Unió most erre hivatkozott
[...], hogy legyen egy cselekvési terv annak biztosítására, hogy
Dél-Korea eleget tesz az egyes fejezetekben vállalt
kötelezettségeinek. Most jön a következő lépés, a
vitarendezési
mechanizmus,
összhangban
a
megállapodásban elfogadottakkal.”

A kereskedelem átláthatóbbá tétele
„Ugyanolyan átlátható módon fogok eljárni, ahogy a
kereskedelempolitika az utolsó Parlament időszaka alatt
működött. Rendszeresen megjelenek e bizottság előtt és a
plenáris üléseken, hogy választ adjak az érdeklődésre számot
tartó kérdésekre. Arról is gondoskodni fogok, hogy időben
hozzáférjenek minden olyan információhoz, amire szükségük
van. [...] Támogatni fogom Önöket abban is, hogy
szorgalmazom a Tanácsban az Önök véleményének
meghallgatását, haladok tovább a jogalkotási ügyekben, és el
fogom kerülni a kereskedelmi megállapodások ideiglenes
alkalmazását, mielőtt még Önöknek lehetőségük lenne
jóváhagyni azokat. Én pedig együttműködök Önökkel, hogy
megtervezzük,
elmagyarázzuk
és
népszerűsítsük
kereskedelempolitikánkat az emberek körében, Európában és
Európán kívül egyaránt. Fontos a kereskedelmi kapcsolataink
pontos és professzionális kommunikálása. Így nyitottan állunk
minden olyan vita elé, amelyre a kereskedelem előnyeinek
kommunikálása céljából van szükség.”
„Örömmel támogatnám
a tisztességes és etikus
kereskedelemre vonatkozó kezdeményezést [...] és 2020-ban
és azután is nagy örömmel támogatom majd a díjakat. [...]. A
kereskedelem [...] sok más fontos intézkedést is előmozdít,
amelyeket a közjavakra irányuló egyéb politikáink részeként
integrálni akarunk ezekbe a megállapodásokba [...]. Vállalom
tehát Önök előtt, hogy egyeztetni fogunk minden érdekelt
féllel, köztük a Parlamenttel, ezzel a bizottsággal és a
Tanáccsal is.
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TÁJÉKOZTATÓ

A biztosjelöltek meghallgatásai
2019. szeptember – november

A parlamenti meghallgatáson tett kötelezettségvállalások
MARIYA GABRIEL
Biztosjelölt
Innováció, kutatás, kultúra, oktatás és ifjúság

Mariya Gabriel biztosjelölt 2019. szeptember 30-án jelent meg az Európai Parlament előtt, hogy választ adjon az Ipari,
Kutatási és Energiaügyi Bizottság (ITRE) és a Kulturális és Oktatási Bizottság (CULT) tagjainak kérdéseire. A meghallgatás
során számos kötelezettségvállalást fogalmazott meg, amelyeket bemutatunk ebben a dokumentumban. Ezek a
kötelezettségvállalások a portfóliójára vonatkoznak, amelyet az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság
megválasztott elnöke által neki küldött megbízólevél ismertet, és egyebek mellett a következőkre terjed ki:



oktatás, kutatás és innováció; és
kultúra, ifjúság és sport.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ebben a dokumentumban szereplő idézetek csak a meghallgatás során tett szóbeli
kötelezettségvállalásokat említik meg. A nyilvános meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve elérhető a biztosjelöltek
meghallgatásának weboldalán. A biztosjelöltnek a meghallgatás előtt írásban is elküldtek néhány kérdést, amelyekre
írásbeli választ adott.

Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály
Strukturális és Kohéziós Politikai Tematikus Főosztály
Szerzők: Frédéric Gouardères, Pierre Hériard, Katarzyna Iskra
Belső Politikák Főigazgatósága
PE 638.438 - 2019. november
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Oktatás, kutatás és innováció

Egy valódi Európai Kutatási Térség kialakítása

A jövőbeli Európai horizont programról szóló gyors
megállapodás és a program teljes körű végrehajtásának
biztosítása

„Új életre akarom kelteni az Európai Kutatási Térséget.”

„[…] nem fogunk dönteni addig, amíg előzetesen nem
konzultáltunk a Parlamenttel, és nem tájékoztattuk
folyamatosan.”
„A költségvetést illetően egyértelműen az Európai Parlament
oldalán állok. Határozottan ki fogok állni az Európai horizont
program költségvetésének növelése mellett, mivel meg kell
érteni, hogy az Európai horizont költségvetésének növelése
nem kiadás, hanem befektetés.”
„Ezért az a szándékom, hogy már most rendkívül szorosan
együttműködök a Parlamenttel. Nem fogok várni a Parlament
tájékoztatásával
addig,
amíg
például
2021-ben
megkezdődnek a küldetések. Ezért azt javasoltam a
küldetésekért felelős tanácsoknak és testületeknek, hogy
mindig jelöljenek ki egy személyt, aki tartja a kapcsolatot a
Parlamenttel, és bármikor választ tud adni, továbbá el tudja
mondani, milyen fejlemények vannak és hogyan hozzák meg
a döntéseket.”
„Utána még ezen is túllépve ragaszkodni szeretnék ahhoz,
hogy egy tájékoztatási kampányt indíthassunk, és biztosítsuk,
hogy a tudomány eljut a fiatalokhoz. Éppen ezért meg fogom
szervezni a „tudomány és a régiók és iskolák találkozása”
kezdeményezést, hogy a kutatók bemutassák a fiataloknak
kutatásaik eredményeit, és bátorítsák őket, hogy lépjenek erre
a pályára.”
„A bölcsészet- és társadalomtudományokat
illetően
egyértelmű a szándékom: az Európa horizont programban
mindenhol integrálni akarom ezeket a tudományokat, nem
csak a küldetésekben, hanem az első és harmadik pillérben is.
Először is azért, hogy ezek ne szigetelődjenek el. Azt
szeretném, ha mindig figyelembe vennék ezeket a
tudományterületeket, amikor a harmadik pillérben
innovációkat próbálunk elérni, vagy amikor küldetéseket
szervezünk a második pillér alapján.”
„Ha valóban biztosítani akarjuk, hogy ne válasszanak ki olyan
projekteket, amelyek nem felelnek meg azoknak a
kritériumoknak, amelyekben hiszünk, akkor csak egy út van: az
átláthatóság. Ha tényleg meg akarjuk tudni, hogy az Európai
Innovációs Tanács hogyan választja ki ezeket a projekteket,
akkor rendszeres tájékoztatást kell kapnunk a kiválasztási
folyamatról.”
„Az irányításom alatt álló szolgálatokkal együtt valóban
kötelezettséget szeretnék vállalni arra, hogy az Európai
horizont végrehajtása előtt felkeresem a különböző országok
régióit, és beszélek az Európai horizont programról.”
Annak biztosítása, hogy elégséges befektetés áramoljon
a diszruptív kutatásba és áttörést jelentő innovációkba
„Ezért rendkívül óvatos leszek, hogy a következő ipari
stratégia részeként a kutatáson és az innováción keresztül
Európa okosan fektessen be, vegye számításba az értékeit, de
ne habozzon az élére állni az innováció következő
hullámának.”

PE 629.837

„Valóban segíteni akarok abban, hogy felélénkítsük az Európai
Kutatási Térséget: az egyik fontos kérdési éppen az
agyelszívás, valamint az, hogyan vonzzuk ide és tartsuk itt a
tehetséget.”
„Felvetek egy sokkal érzékenyebb kérdést is, éspedig a
kutatók fizetését. Vállaltuk, hogy elvégzünk egy vizsgálatot,
amely követi a fejleményeket, és biztos vagyok abban, hogy
sok tanulsággal szolgál majd számunkra, hogy képesek
legyünk gyorsabban cselekedni.”
„[...] vállaljuk, hogy elgondolkodunk egy ösztönző, egy
ösztöndíj bevezetésén, amely lehetővé teszi a kutatók
számára, hogy
országukba visszatérve folytathassák a
kutatást.”
„Az Európai Bizottság 2020 második felében közleményt fog
kiadni az Európai Kutatási Térségről.”
A kutatási, politikai és gazdasági prioritások közötti
összhang biztosítása
A következő Európai horizont programban a harmadik pillér,
az „Innovatív Európa” elsődleges célcsoportja a kkv-k lesznek,
köszönhetően az Európai Innovációs Tanács létrehozásának.
Arra törekszünk, hogy egy egyablakos ügyintézési pontot
hozzunk létre a kkv-k számára, hogy innovatív ötleteket és
termékeket mutassanak be nekünk, mi pedig segítsünk nekik
a gyorsabb piacra jutásban. Más tevékenységekben is részt
vehetnek. Gondolok itt például az Európai Innovációs és
Technológiai Intézetre és a különböző tudományos és
innovációs társulásokra. Biztosítanunk kell a kettő közötti
szinergiákat.”
„Segítenünk kell az energiaigényes ágazatokat és széntermelő
régiókat az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való
átállásban, készségeket kell átadnunk nekik. Az oktatásnak és
a tanulásnak itt kulcsszerepe van. Biztosítanunk kell, hogy
ezek a régiók számíthassanak az erőforrásokra, és így cseppet
se veszítsenek versenyképességükből.”
„Támogatni fogom az űrtechnológiákat,
hiszen sok
lehetőséget kínálnak, de mindenekelőtt azért, mert az
űrszolgáltatások új piacokat nyitnak meg és új alkalmazásokat
hoznak létre.”
„Ragaszkodni fogok ahhoz, hogy az Európai Innovációs
Tanács egyablakos ügyintézési pont legyen, amelyhez a kkv-k
hozzáférést kapnak; ők lesznek a célcsoport. A Parlament által
támasztott követelmény világos: a költségvetés 70 százalékát
a kkv-ra fordítják majd.”
„Ezért azt szeretném elérni, hogy a kkv-k minden régióban
megismerjék e lehetőségeket. Egyértelmű, hogy nem fogunk
zártkörű klubokat kialakítani. Éppen ezért különös figyelmet
fogok fordítani az Európai Innovációs Intézet tevékenységeire
is, mivel nekik is vannak a regionális innovációt célzó
kezdeményezéseik. Ezek is a kis- és középvállalkozásokat
célozzák meg.”

A biztosjelöltek meghallgatásain megfogalmazott kötelezettségvállalások
„Nagyon erősek vagyunk a tudományban, a tudomány
élvonalában vagyunk. A tudomány a mi nyersanyagunk, ezért
továbbra is nagy becsben kell tartanunk.. Az innováció terén
viszont elmaradtunk. Ezért nagy hangsúlyt fogok helyezni az
ahhoz szükséges változtatásokra, hogy a lehető leghamarabb
integráljuk a kiaknázásnak és a piaci hasznosításnak ezt a
kultúráját, az egyetemeken is.”
„Ha sikert akarunk elérni az éghajlatváltozás elleni
küzdelemben, ha meg akarjuk valósítani a híres európai zöld
megállapodást, akkor a kutatás és az innováció
elengedhetetlen. Éppen ezért természetesen támogatom
mindazokat a projekteket, amelyek lehetővé teszik a
kibocsátások csökkentését, a hidrogéntechnológiába történő
beruházásokat és talán ma még ismeretlen megoldásokat is
találunk.”
„Ha tényleg önállóságra törekszünk,
ha meg akarjuk
lovagolnii az innováció következő hullámát, akkor ideje
beruházni. Európának megvannak az eszközei, most kell
befektetnünk ahhoz, hogy biztosítsuk technológiai
szuverenitásunkat.”
Az Erasmus+ program költségvetésének
megháromszorozására irányuló célkitűzés támogatása
„Határozottan támogatni fogom az Erasmus program
költségvetésének megháromszorozását, amit a Parlament
szorgalmazott, és amit a Bizottság megválasztott elnöke
kötelezettségvállalásként elfogadott.”
A zöldebb és inkluzívabb Erasmus+ program
megvalósítása
„Javasolni fogok egy "zöld Erasmus" programot is. Úgy
gondolom, hogy fiataljaink erős üzenetet küldtek: a környezet
védelme és a szokásaink megváltoztatása cselekvést követel
meg tőlünk. Ez egy konkrét elképzelés.”
„Az Erasmus mindazt jelképezi, amire büszkék vagyunk.
Támogatok minden intézkedést, amely inkluzívabbá teszi a
programot a szakoktatás és -képzés és az oktatók számára [...].
A jövőben azt szeretném látni, hogy több projekt veszi
figyelembe a helyi sajátosságokat és a helyi közösségeket, és
azt
szeretném,
ha
ezek
a
kezdeményezések
megsokszorozódnának [...]. Azt szeretném, ha az Erasmus az
informális szintekre, a kis szervezetekre, a helyi
önkormányzatokra összpontosítana, hogy lássuk, miként
tudnánk létrehozni néhány nagyon újszerű projektet.”
Az európai oktatási térség megvalósítása 2025-ig
„Ragaszkodni kívánok az európai oktatási térség új
elképzeléséhez is. Ettől a pillanattól kezdve biztosítanunk kell,
hogy a kutatást teljes körűen integráljuk az európai
egyetemek jövőjére vonatkozó új elképzeléseinkbe.”
„2021-ig be akarjuk vezetni az európai hallgatói kártyát [...],
kiegészítve a nemzeti szinten kiadott igazolványokat [...], hogy
minden hallgató használni tudja ezt a kártyát akkor is, ha
külföldön van.”

A kiválóság támogatása és hálózatépítés az európai
egyetemek között
„Az európai egyetemeket illetően még egy hosszú út
legelején járunk [...]. A kérdésem a következő lesz az
egyetemekhez: van-e
közös
stratégiai jövőképük,
mindannyian ugyanabba az irányba haladnak-e? Akarunk-e
közös stratégiai programokat, amelyek biztosíthatják az
oktatás és a szakmai fejlődés figyelembevételét?”
„Nem csak az iskola, az egyetem vagy munkahely falai között
tanulunk. Az egész életen át tartó tanulásban és
készségfejlesztésben
gondolkodunk,
életkor szerinti
különbségtétel nélkül [...]. Ez az Erasmus+ célkitűzése, és
biztosítani akarom, hogy még nyitottabb legyen [...]. Fontos
diverzifikálni a szakmai pályafutást, és személyre szabni a
lehetséges pályákat. Figyelni fogom, hogy az európai
egyetemek miként veszik ezt figyelembe.”
„Teljes szívemből védelmezem majd a tudományos élet
szabadságát. Védelmezem a kutatás szabadságát is, mert a
kutatást a kíváncsiságnak kell vezérelnie [...]. Ez különösen
fontos számomra. Nem csak a kutatás szabadsága vagy a
finanszírozás szempontjából. Az egyik elvünkről van szó.
Vannak európai szintű chartáink, és ezek nem véletlenszerűek.
Tényleg megteszek majd minden tőlem telhetőt, hogy
betartsák ezeket.”
„Különös figyelmet fogok fordítani azokra a kutatásokra,
amelyek lehetővé teszik, hogy áttörést érjünk el. Ezért
hivatkoztam az Európai Kutatási Tanácsra, és ezért
ragaszkodom
a
felderítő
kutatás
megtartásának
fontosságához.”
„[a nyílt tudomány kérdésköre] kedves számomra, és dolgozni
fogok ezen. [...] Gondolkodom például azon, hogy az európai
kutatási keretrendszerben hogyan lehet bátorítani azokat a
kutatókat, akik támogatják a nyílt tudományt [...].”
Vezető szerep a digitális oktatásra irányuló cselekvési
terv aktualizálásában
„Kritikusan gondolkozva lehet tájékozott döntéseket hozni. Ez
üdvözlendő dolog, és a jövőben is ebbe az irányba fogunk
haladni. A következő digitális oktatás terv részeként, amelyet
a következő évig aktualizáltatni akarok, foglalkozni fogunk a
médiaműveltséggel. Számomra ez a kulcseleme a
félretájékoztatás elleni küzdelemnek.”
„Az álhírekkel és a félretájékoztatással kapcsolatban egy
hozzám nagyon közel álló kérdést érintettek. Mindig is
rendkívül tisztában
voltam
a
véleménynyilvánítás
szabadsága, az információkhoz való hozzáférés, valamint az
átláthatóság és felelősség közötti egyensúly fontosságának.”

Kultúra, ifjúság és sport
Az új európai kulturális menetrend teljes körű
végrehajtásának biztosítása
„A napirendem legelső pontja mindig a kultúra lesz. A kultúra
lehetőséget ad nekünk arra, hogy dolgozzunk egy inkluzívabb
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Európa, egy innovatívabb Európa megvalósításán, és segít
nekünk megbirkózni a globális kihívásokkal.”
Módszerek kidolgozása az Európa által a kulturális
örökség megőrzésére és megvédésére tett
kötelezettségvállalás megerősítésére

„A lehető legjobban össze kell hangolnunk intézkedéseinket
Goulard biztosjelölttel. [...] tényleg megpróbálok több
szinergiát kialakítani az Európai horizont programban
meglévő lehetőségekkel.”

„Figyelmet fogok fordítani a kulturális örökség digitalizálására.
[...] Használni fogom az „Europeana”-t is. Olyan
kezdeményezésekre van szükségünk, amelyek vonzóbbak a
fiatalok és azok számára, akik még nem férnek hozzá a
kultúrához.”

„Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet egy új TIT-et
[tudományos és innovációs társulást] tervez létrehozni 2022ben a kreatív és kulturális ágazatokra. Nagyon fontos lenne
most átgondolni a lehetséges szinergiákat, hogy lássuk,
hogyan tudnak együttműködni, majd pedig meg kell
valósítani az együttműködést az Európai horizont szintjén már
megvalósult
kezdeményezésekkel.
Ez
folyamatos
együttműködést és koordinációt követel meg annak
biztosítása érdekében, hogy az audiovizuális tartalmakkal
kapcsolatos kérdések ne maradjanak csak a MEDIA
programban, és ehelyett biztosítsuk, hogy legyenek más
kutatási és innovációs kimenetek az Európai horizont és az
Európai Innovációs és Technológiai Intézet keretében,”

„A kulturális [örökséggel foglalkozó] politikánk első pillére a
hozzáférhetőség javítása. Például a digitalizáció és az európai
innovációs fővárosokkal kötött új partnerségek ehhez
vezetnek.”

„A kutatásra, oktatásra, könyvtárakra és a kulturális örökségre
vonatkozóan kivételeket vezettünk be [a szerzői jogokról
szóló irányelvben]. Szeretném szorosabban figyelemmel
kísérni a folyamatot, hogy lássam a végrehajtás állását.”

A kreatív ágazatok mint az innováció,
munkahelyteremtés és növekedés katalizátorának
támogatása

„Ma már hozzá kell igazítani [az e-kereskedelmi irányelvben
meghatározott] szabályainkat a digitális átalakulás új
realitásaihoz.

„A megválasztott elnök által nekem szánt portfólió [...]
magában foglal néhány olyan kiemelt programot, mint az
Európai horizont, az Erasmus, a Kreatív Európa vagy a
DiscoverEU. Ez egy következetes egészet alkot, nekünk pedig
szinergiákat kell teremtenünk, működésbe kell hoznunk az
összes programot. E területek közös nevezője, hogy a
polgárok mindennapi életét érintik, megtestesítik a
tehetségek Európáját és a szívek Európáját.”

A sport mint a befogadás és jólét eszközének
előmozdítása

„Ragaszkodni fogok a [Kreatív Európa költségvetésének]
növeléséhez, amit korábban már kértünk. El fogom ezt érni, és
a többi programmal, például az Európai horizont programmal
együttműködve igyekszem majd a lehető legjobb hatást
elérni.”

„A sport területén [...] nálam a kulcsszó a befogadó jelleg.
Gondoskodni akarok arról, hogy a mozgáskorlátozott
embereket is be lehessen vonni.”

„Örökségünk megőrzésével, művészeink kreativitásának
támogatásával és a technológiai innováció előmozdításával
segítséget nyújtunk az egyesült és békés európai társadalmak
felépítéséhez, amelyeknek erősebbé kell válniuk az egyre
kiszámíthatatlanabb világban.”

„Megerősítem, hogy támogatom a kkv-kat, különösen a
kultúrával kapcsolatban, ahol tényleg számíthatunk a
kreativitásra és innovációra. A Kreatív Európa programban ott
van a kreatív innovációs laboratóriumok ötlete. [...] Arra
számítok, hogy a kkv-k kiemelt hozzáférést kapnak ehhez. [...]
Azt is nagyon fontos biztosítani, hogy méltányos mértékben
részesüljenek az Európai horizont programból. Ugyanakkor
láthatóbbá kell tennünk a már működő példákat.”

„A sporttal foglalkozó rész [az Erasmus+ programon belül]
nagyon hatékonyan integrálhatja a migránsokat, jelenleg is
folynak programjaink, többek között a radikalizálódás
megelőzésével, a korai iskolaelhagyás megakadályozásával és
a kulturális leszakadás megelőzésével kapcsolatban.”

A kulturális együttműködés előmozdítása az Unió és a
világ más országai között létrejött partnerségek
részeként
„A kulturális diplomácia egy valódi „puha” hatalmi eszköz,
amely lehetővé teszi, hogy nyílt párbeszédet folytassunk. [...]
A nyugat-balkáni partnereinknek meg kell hallaniuk, hogy
kézzelfogható támogatást fogunk nyújtani nekik. [...] A fiatal
tehetségek csodás bölcsője van itt. Nagyra értékeljük a kreatív
ágazatokat és a kultúrát; olyan terület ez, ahol folytatni fogjuk
a nagyon szoros együttműködést.”
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TÁJÉKOZTATÓ

A biztosjelöltek meghallgatásai
2019. szeptember – november

A parlamenti meghallgatáson tett kötelezettségvállalások
NICOLAS SCHMIT
Biztosjelölt
Munkahelyek és szociális jogok

Nicolas Schmit biztosjelölt 2019. október 1-jén jelent meg az Európai Parlament előtt, hogy választ adjon a
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL) és a Gazdasági és Monetáris Bizottság (ECON) EP-képviselőinek kérdéseire.
A meghallgatás során számos kötelezettségvállalást fogalmazott meg, amelyeket bemutatunk ebben a
dokumentumban. Ezek a kötelezettségvállalások a portfóliójára vonatkoznak, amelyet az Ursula von der Leyen, az
Európai Bizottság megválasztott elnöke által neki küldött megbízólevél ismertet, amely a következőkre összpontosít:


Európa szociális dimenziójának megerősítése;

valamint a meghallgatás során bemutatott további szempontok, amelyek között a következők szerepeltek:




a foglalkoztatás és a jól képzett munkaerő előmozdítása;
a tisztességes munkakörülmények és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság garantálása; és
szoros együttműködés az Európai Parlamenttel.

Megjegyzendő, hogy az ebben a dokumentumban szereplő idézetek csak a meghallgatás során tett szóbeli
kötelezettségvállalásokat említik meg. A nyilvános meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve elérhető a biztosjelöltek
meghallgatásának weboldalán. A biztosjelöltnek a meghallgatás előtt írásban is elküldtek néhány kérdést, amelyekre
írásbeli választ adott.

Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály
Szerző: Stefan Schulz
Belső Politikák Főigazgatósága
PE 638.439 - 2019. november
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Európa szociális dimenziójának megerősítése

és meglesznek a feladatai elvégzéséhez szükséges megfelelő
eszközei.”

A szociális jogok európai pillére

A szociális párbeszéd előmozdítása

„A Parlamenttel szoros együttműködésben cselekvési tervet
dolgozok ki a pillér uniós és tagállami szintű végrehajtására a
Juncker elnök Bizottsága alatt elért eredmények és a von der
Leyen megválasztott elnök politikai iránymutatásai alapján.”

„A szociális párbeszédet minden szinten elő kell mozdítani,
mivel az Unió szociális párbeszéde csak akkor tud működni, ha
erős, autonóm nemzeti szociális partnerekre támaszkodhat .
Ugyanígy támogatni kell a kollektív tárgyalást is, mivel az a
szociális piacgazdaságunk egyik fontos sajátossága.”

Méltányos minimálbér
„Egy jogi eszközre fogok javaslatot tenni annak biztosítása
érdekében, hogy az Unióban minden munkavállaló méltányos
minimálbért kapjon. A cél nem az, hogy egységes uniós
bérszintet határozzunk meg, és különös figyelmet fogok
fordítani a különböző tagállamok szociális modelljeire.”
„[...] a minimálbéreknek ez a rendszere [...] semmiképpen sem
kérdőjelezi meg a kollektív tárgyaláson alapuló rendszert,
amely jó béreket ír elő azokban az országokban, ahol
alkalmazzák, és semmiképpen sem kényszeríti arra ezeket az
országokat, hogy megváltozassák nagyon régi és nagyon jól
bevált hagyományaikat.”
„Úgy vélem, hogy a minimálbérre vonatkozó európai keret
létrehozásával semmiképpen sem okozunk zavart ebben a
rendszerben. Ami jól működik, azt meg kell őriznünk. Ami jól
működik, azon nem kell javítani. Ezt tudom garantálni
Önöknek.”
Az európai munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszer
„A gazdasági és monetáris unió ellenálló képessége a
stabilizáló funkcióktól
függ.
A jövőbeli
európai
munkanélküliségi
viszontbiztosítási rendszer gondos
tervezést követel meg annak biztosítása érdekében, hogy
gyorsan tudjon reagálni a sokkhatásokra, miközben megtartja
a munkanélküliség ellen nyújtott megfelelő védelmet.”
„A gazdaságot érő sokkhatások és nagyon gyakran az
aszimmetrikus sokkhatások sajnálatos módon a gazdasági
modellünk velejárói. Tompítanunk kell ezeket a sokkhatásokat
– ez a lényeg. Nem az, hogy egyfajta állandó transzfert
szervezzünk, hanem hogy biztosítsuk egyrészt, hogy
aszimmetrikus sokkhatás esetén az adott gazdaság ne essen
feneketlen kútba, másrészt hogy az adott gazdaságban élő
emberek számára legyen egy biztonsági háló, még akkor is, ha
az államnak pénzügyi vagy költségvetési okokból nehézséget
okoz annak folyamatos fenntartása.”
Az Európai Munkaügyi Hatóság
„[...] Az újonnan létrehozott Európai Munkaügyi Hatóság
fontos szerepet játszhat, biztosítva az együttműködést a
nemzeti hatóságok között, mégpedig közös ellenőrzések
lefolytatásával. Az ebben a bizottságban múlt héten
lefolytatott vitából tudom, hogy sokak számára fontos kérdés
az Európai Munkaügyi Hatóság gyakorlati felépítése.
Biztosíthatom Önöket, hogy a Hatóság gyorsan létrejön majd,
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„Fontos, hogy a mai gazdasági nehézségek idején mindkét
oldalon biztosítsuk a szociális partnerek megerősödését. Az
Európai Unió, a Bizottság rendelkezik az ehhez szükséges
eszközökkel. Ezen intézményépítéssel összefüggésbe n
számos opciónk van – köztük pénzügyi opciók is –, és ezekkel
különösen azokat az országokat kell megcéloznunk, ahol a
szociális partnerség szinte ismeretlen.”
„Arra gondoltam, hogy felkérem az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottságot egy tanulmány elkészítésére, amelyben
azt vizsgálja meg, hogyan lehetne újra megerősíteni és
előmozdítani a kollektív tárgyalást Európában. Az OECD
(szintén) dolgozik ezen a kérdésen, ahogy az ILO is, nekünk
pedig az ő megállapításaikból is ötleteket kell merítenünk.”
Az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+)
„Az emberekbe történő befektetést a jobb jövőbe történő
befektetésnek kell tekinteni. Az Európai Szociális Alap Plusz az
Unió elsődleges eszköze. Olyan eszköz, amely erőforrások
rendelkezésre bocsátásával támogatja a pillér elveinek
megvalósítását.”
„[...] az ifjúsági munkanélküliség kezelésére szolgáló
forrásainkat mindenképpen oda kell rendelnünk, ahol az
ifjúsági munkanélküliség makacs és súlyos probléma. Ahol az
ifjúsági munkanélküliség nagyon alacsony, ott egyszerűbben
lehet kezelni a problémájukat, nekünk viszont oda kell
összpontosítanunk az erőforrásokat, ahol magas az ifjúsági
munkanélküliség.”
A szociális védelem megerősítése
„A bemutatott programban minden elem [...] egy célkitűzést
szolgál: a szociális védelem megerősítését [...] Európában. A
társadalmi haladás megerősítése és új életre keltése,
hozzáigazítva azt a változó gazdasághoz, a változó gazdasági
környezethez és különösen a globalizációhoz. És nem
lehetünk naivak, amikor szembenézünk a globalizációval,
éppen ezért saját ötletekkel és koncepciókkal kell előállnunk,
hogy hogyan kezeljük [azt].”
Az európai gyermekgarancia kialakítása
„A gyermekszegénység lerombolja egy ember jövőjét, mivel
ha valaki gyermekként szegénységben él, az gyakran azt
jelenti, hogy felnőttként is szegény lesz. [...] Új irányt kell
szabnunk [...] [a meglévő] intézkedéseinknek [hogy javítsuk a
szegény gyermekek helyzetét].

A biztosjelöltek meghallgatásain megfogalmazott kötelezettségvállalások
[...] Először azokra kell összpontosítanunk, akik a leginkább
rászorultak társadalmainkban [...]. [...] El tudnám képzelni,
hogy [megközelítésünk során] a Parlament által egy ajánlás
kidolgozása céljából már elvégzett munkából indulnánk ki. [...]
Megértettem, hogy finanszírozás nélkül nem tudnak olyan
ambiciózus politikát megvalósítani, amely mindenkinek jó.
Tudomásul vettem az Európai Parlament által elmondottakat,
és [...] mindenképpen előadom majd ezt a többek között a
Tanáccsal folytatott vitákban.”
A minimumjövedelemre vonatkozó előírások
„[...] közös érdek, hogy garantáljuk minden európai polgár
számára a méltóságteljes életet, még annak is, aki nem tud
holnap belépni a munkaerőpiacra, hogy [...] saját maga
gondoskodjon a megélhetéséről; ennek érdekében ki kell
alakítanunk bizonyos kritériumokat és referenciaértékeket. [...]
A minimumjövedelem megállapításakor figyelembe kell
venni az általános életszínvonalat és az aktuális gazdasági ,
pénzügyi és költségvetési helyzetet, ugyanakkor minden
európai polgár számára garantálni kell a tisztességes
életkörülményeket, függetlenül attól, ki hol él.”

A foglalkoztatás és a jól képzett munkaerő
előmozdítása
Megkülönböztetésmentesség és befogadás
„Olyan munkaerőpiacot fogok támogatni, amely mindenki
számára garantálja a hozzáférést és a jó lehetőségeket,
különösen a fogyatékossággal élő személyek, migránsok,
roma közösségek és a leginkább rászoruló személyek
számára.”
„[...] mindenképpen küzdeni fogok [...] annak biztosításáért,
hogy a mindenfajta megkülönböztetés tilalmának elvét
valóban alkalmazzák és érvényesítsék.”
„[...] több eszközt és erőforrást – az ESZA-ból is – kell
rendelnünk azokhoz a politikákhoz, amelyek felölelik
mindazon kategóriákat, akik nagyobb nehézségekkel
szembesülnek a munkaerőpiacon, és vannak köztük
fogyatékossággal élő személyek. [...] Valóban az szeretném, ha
ez a téma az egyik nagy célkitűzésünkké, az elkövetkező évek
egyik nagy céljává válna: lehetőséget adni mindenkinek,
köztük a fogyatékossággal élő embereknek is.”
„[...] fokozatosan kell integrálni [...] a [fogyatékossággal élő]
személyeket a munka világába, a munkahelyekre. Végig kell
kísérni és segíteni kell azokat a vállalatokat, amelyek ezt
csinálják. [A] szociális gazdaság is választ adhat erre a
problémára.”
„Kétségtelenül nem minden ország ismeri a szociális
gazdaságnak pontosan ugyanazt a modelljét. Tiszteletben kell
tartanunk a különböző kultúrákat [...]. De úgy vélem, sok
lehetőség van a közös cselekvésre. 2011-ben Barnier biztos és
Andor biztos, valamint Tajani biztos is konferenciát tartott a
szociális vállalkozásról, ami valóban pozitív dinamikát adott a
szociális gazdaságnak Európában. Ezért az elképzelésem az,

hogy a többi biztossal [...] tényleg megismételjük ezt a
kezdeményezést, hogy egyesítsük a szereplőket, és tervet
dolgozzunk ki a szociális gazdaság előmozdítására.”
Az ifjúsági garancia megerősítése
„[...] át kell alakítanunk, újra kell gondolnunk és a hozzá kell
igazítanunk az ifjúsági garanciát a jelenlegi helyzethez. [...] a
digitális átalakulás egy mindent átható jelenség, és sajnos
néha még a fiatalok [...] sem rendelkeznek az ahhoz szükséges
ismeretekkel, hogy belépjenek az új digitális korszakba. Az
elképzelésem ezért az, hogy az ifjúsági garanciában részt vevő
vagy munkanélküli fiatalok körében mindenkinek az
ismereteire szabott digitális alapképzést tartunk, igazodva a
megpályázni kívánt munkahelyekhez is, viszont minden
fiatalnak rendelkeznie kell az ahhoz szükséges eszközökkel,
hogy belépjen a digitális munkaerőpiacra.”
A készségfejlesztési program aktualizálása
„Végig kell kísérnünk az embereket az előttünk álló
átalakuláson, lehetővé téve számukra, hogy a gazdaság
fejlődésével ők is fejlesszék a készségeiket. Ez befektetést,
valamint karrier- és készségfejlesztési politikát követel meg,
valamint továbbfejlesztett eszközöket, amelyekkel minden
életkorban végig lehet kísérni a szakmai pálya átalakulásait .
Meg fogom vizsgálni azt az elképzelést, hogy egyéni tanulási
számlát vezessünk be a munkaképes korú emberek számára.
„[...] a szakképzés alapvető fontosságú, nem pedig a másodi k
legjobb megoldás. [...] – egyáltalán nem. A szakképzés az
egyik legjobb megoldás [...], ezért tényleg fenn kell tartanunk
és támogatnunk kell a szakképzést.”
„[...] a készségfejlesztés az elkövetkező évek központi kérdése.
Valóban gondoskodnunk kell arról, hogy ne csak a fiatalok
rendelkezzenek a megfelelő készségekkel, [...], hanem azok is
megkapják a készségfejlesztést és átképzést, akiknek van
munkahelyük, és a munkahelyük átalakulásával szembesülnek
[...]. [...] Az ESZA+-nak több pénzt kell rendelnie a
készségfejlesztéshez és átképzéshez. Ez egy központi kérdés,
amelyet tényleg integrálni kell az országspecifikus
ajánlás[ok]ba is [...].”

Egészségvédelem, biztonság és
munkakörülmények
Méltóságteljes, átlátható és kiszámítható
„Nem az a kérdés, hogy egy kkv-nál vagy egy nagyvállalatnál
dolgozunk. Európában
minden polgárnak,
minden
munkavállalónak joga van a tisztességes fizetéshez [...] és a
tisztességes munkakörülményekhez. [...] Támogatnunk kell a
kkv-kat e változások során: ez magától értetődik. Fel kell
készítenünk őket az új gazdaságra, a digitális gazdaságra. [...]
[Viszont] nem építhetjük a kkv-k jövőjét a rossz
munkakörülményekre és a nagyon alacsony fizetésekre – nem
ez az európai gazdasági modell jövője.”
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A platformok munkavállalóinak munkakörülményei
„Az automatizáció, a digitalizáció és a mesterséges
intelligencia
megváltoztatja
munkaerőpiacainkat .
Határozottan kell fellépnünk a kockázatok mérséklése, az
átmenet formálása és a lehetőségek megragadása érdekében.
Döntő fontosságú, hogy biztosítsuk a digitális jövőbe vetett
bizalmat. Ezért javítanunk kell a digitális platformok
munkavállalóinak
munkakörülményeit,
és
komolyan
foglalkoznunk kell a bizonytalanság új formáival.”
„Ez átfogó cél, [amelyet] gyorsan kezelnünk kell. [...] Ez a
szektor gyorsan bővül, és egyre fontosabbá válik; nem csak
hátrányai vannak, de mindenképpen szociális szabályozást
kell bevezetnünk. A szociális szempont nem maradhat el a
technológiai fejlődés mögött.”
„Biztosítanunk kell [...], hogy a digitális platformoknál dolgozó
munkavállalók ugyanolyan szociális jogokkal rendelkezzenek,
mint az összes többi munkavállaló. Jogot kell kapniuk a
kollektív tárgyalásra is [...] meg kell oldanunk azt a problémát,
hogy amikor az emberek összefognak, köztük a platformok
munkavállalói is, akiket önfoglalkoztatónak tekintenek, ez ne
ütközzön a versenyjogba, hiszen ez abszurd. [...] Arra
gondoltam, hogy nagyon gyorsan egy nagy konferenciát kell
összehívni az összes érdekelt fél részvételével, hogy
megvitassuk ezt, majd pedig azon dolgozzunk, hogy jó
színvonalat biztosítsunk az embereknek az új digitális
gazdaságban.”
„Végül pedig a digitális gazdaságban a legértékesebb tőkénk
nem a gépek, hanem az emberek. A célunk az emberközpontú
digitális gazdaság kiépítése.”
Egészségvédelmi és biztonsági kérdések
„Személyesen
nagyon
foglalkoztat
a
munkahelyi
egészségvédelem és biztonság kérdése. Nem fogadható el,
hogy 2019-ben Európában az emberek még mindig
kockázatoknak
vannak
kitéve
a
munkahelyeiken.
Szorgalmazni fogom, hogy fogadjunk
el további
intézkedéseket a munkahelyeken alkalmazott rákkeltő
anyagokkal szemben. A munka változó világa [azt is]
megköveteli, hogy újra elgondolkodjunk a munkahelyi
egészségvédelem és biztonság kérdésén.”
„[...] [A mentális egészség és jóllét területeit érintő
intézkedéseket tartalmazó „Európai Iránytű” adatbázi s
megújítása] egy követendő téma. [...] Ezért az

egészségpolitikáért felelős biztossal közösen mindenképpen
meg fogom ezt vizsgálni. [...] Erős prevenciós politikára van
szükségünk [amely a munkahelyi mentális betegségek,
például a kiégés és a stressz megelőzésére irányul].
A munkavállalók kiküldetése és szociális dömping
„A legfontosabb elv [...], amelyet mindenképpen be kell
vezetnünk, az ugyanazon a helyen az azonos munkáért járó
azonos bér elve.”
„Immár mindenki érdekében megfelelően [...] végre kell
hajtanunk ezt az irányelvet, nem csak a fogadó, hanem a küldő
országokban is. Egyetlen ország sem élhet a szociális dömping
semmilyen formájával sem a saját munkavállalóival szemben.
Ez ellentétes az európai szellemmel. Nagyon számítok az
Európai Munkaügyi Hatóságra annak biztosításában, hogy a
rendszer megfelelően működjön, hogy fellépjünk a
visszaélésekkel szemben, és a lehetőségek szerint mindenki
egyenlő legyen.”
Az is elég egyértelmű, hogy a tagállamoknak maguknak is
biztosítaniuk kell a szükséges eszközöket és forrásokat. [...]
Beszélhetünk a szociális dömpingről, ha nem fogadjuk el a
szükséges eszközöket a probléma kezelésére.”

Együttműködés az Európai Parlamenttel
„Szoros és rendszeres együttműködést fogok folytatni az
Európai Parlamenttel, a tagállamokkal, a szociális partnerekkel
és az összes érdekelt féllel egy igazságosabb, szociálisabb és
inkluzívabb Európa megvalósítása érdekében.”
„Meghallgatom majd észrevételeiket, elképzeléseiket,
kifogásaikat, és biztosíthatom Önöket, hogy az elkövetkező
években elkötelezett leszek az ezzel a Parlamenttel folytatott
szoros együttműködés mellett. Együtt kell dolgoznunk, hogy
elnyerjük a munkavállalók, a családok és a polgárok bizalmát.”
„[...] Bármikor megjelenek Önök előtt, ha erre kérnek vagy ha
én magam szeretném sürgősen kikérni az Önök tanácsát és
véleményét – e vélemények nagyon sokfélék, nagyon
eltérőek, és azt kell mondanom, néha bizony meglehetősen
kritikusak is, mégis úgy vélem, hogy ez az, ami élővé és
valóban demokratikussá teszi az európai politikát. Itt ma
vállalom, hogy gyakran fogunk beszélni, és folytatni fogom,
amit ma itt elkezdtünk [...]. [...] Önök képviselik a polgáraink
hangját, nekünk pedig meg kell hallanunk ezt a hangot.”
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TÁJÉKOZTATÓ

A biztosjelöltek meghallgatásai
2019. szeptember – november

A parlamenti meghallgatáson tett kötelezettségvállalások
PAOLO GENTILONI
Biztosjelölt
Gazdaság

Paolo Gentiloni biztosjelölt 2019. október 3-án jelent meg az Európai Parlament előtt, hogy választ adjon a Gazdasági
és Monetáris Bizottság (ECON) és a Költségvetési Bizottság (BUDG) EP-képviselőinek kérdéseire. A meghallgatás során
számos kötelezettségvállalást fogalmazott meg, amelyeket bemutatunk ebben a dokumentumban. Ezek a
kötelezettségvállalások a portfóliójára vonatkoznak, amelyet az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság
megválasztott elnöke által neki küldött megbízólevél ismertet, és egyebek mellett a következőkre terjed ki:




gazdasági és pénzügyek;
igazságos és hatékony adózás; és
erős és korszerű vámunió.

Megjegyzendő, hogy az ebben a dokumentumban szereplő idézetek csak a meghallgatás során tett szóbeli
kötelezettségvállalásokat említik meg. A nyilvános meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve elérhető a biztosjelöltek
meghallgatásának weboldalán. A biztosjelöltnek a meghallgatás előtt írásban is elküldtek néhány kérdést, amelyekre
írásbeli választ adott.

Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály
Gazdasági Kormányzás Támogatási Osztálya
Szerzők: Dirk Verbeken, Alice Zoppè
Belső Politikák Főigazgatósága
PE 642.341 - 2019. november
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Gazdasági és pénzügyek
Stabilitási és Növekedési Paktum: végrehajtás

néhány értelmezési eszközzel is meg tudjuk oldani,
jogalkotási változtatások nélkül. Még az idei év vége előtt
dönteni fogunk.”

„A fenntartható államháztartás biztosítása érdekében
felügyelni fogom a Stabilitási és Növekedési Paktum
alkalmazását. Szükség esetén élni fogok a szabályok adta
rugalmassággal, hogy biztosítsam a megfelelő költségvetési
irányvonalat, és lehetővé tegyem, hogy a fiskális politika
stabilizáló szerepet töltsön be, és előmozdítsa azokat a
beruházásokat, amelyekre nagy szükség van. Szabályaink
végrehajtása során az államadósság csökkentésére fogok
összpontosítani, mivel mélyen aggaszt az a potenciálisan
destabilizáló hatás, amelyet a rosszabb időkben felhalmozódó
adósság fejthet ki. Foglalkozni fogok azzal is, hogy
megfelelően használjuk ki a fiskális mozgásteret a gazdasági
lassulás kockázatának kezelése érdekében.”

A gazdasági és monetáris unió elmélyítése/BICC

„[...] Pontosan ugyanolyan figyelemmel, párbeszédkészséggel
és komolysággal fogok fordulni ezen [olasz] költségvetésitervjavaslat felé, mint a többi 26 tagállam esetében.”

„Igen, együtt meg fogjuk vitatni ezen eszköz irányítási
kritériumait és prioritásait, a klímapolitika prioritását pedig
biztosan komolyan figyelembe fogjuk venni.”

„Kristálytisztává kívánom tenni, hogy a szabályok
végrehajtása során nem fogunk kettős mércét alkalmazni.
Megértem, hogy ez bizalmi kérdés. A ma reggeli beszédem
alapján erre számíthatnak. Megnézhetik az önéletrajzomat.
De ettől eltekintve, ez bizalom kérdése is. Elkötelezetten
vallom: nem lehet kettős mérce.”

A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló
eljárás

Stabilitási és Növekedési Paktum: felülvizsgálat
„Természetesen a Stabilitási és Növekedési Paktum nem
tökéletes. Fel fogom használni a hatos és kettes csomag
felülvizsgálata által kínált lehetőséget, hogy a múltban
szerzett bizonyítékok alapján és az Európai Költségvetési
Tanács hozzájárulását figyelembe véve elgondolkodjak a
helyes előremutató úton. Önöknek pedig biztosan lesz ehhez
hozzáfűznivalójuk.”
„A prociklikus hatások kockázata nyilvánvaló. Úgy vélem,
hogy az Európai Költségvetési Tanács is nagyon egyértelműen
rámutatott erre a kockázatra. A kettes csomag és a hatos
csomag folyamatban lévő és december közepén lezáruló
felülvizsgálatának végén az előremutató utat kell
megvitatnunk. Én személy szerint nagyra értékelem az
Európai Költségvetési Tanács
filozófiáját: egyszerű,
végrehajtható és anticiklikus. Ez a filozófia figyelembe vesz
számos kifogást is, amelyeket ma délelőtt is megfogalmaztak
a Stabilitási és Növekedési Paktum szabályainak eddig túl
bonyolult és túl nagy mérlegelési jogkört biztosító elemeivel
kapcsolatban.”
„Azt azonban tudnunk kell, hogy a további előrelépésekről a
felülvizsgálat után a biztosi testület és az európai intézmények
fognak dönteni, és ez nem lesz egy könnyű döntés. Én
személyesen mindig az „ambíció” szót hangsúlyozom.
Nagyon szeretném egy anticiklikusabb, egyszerűbb és
végrehajthatóbb irányba megváltoztatni a szabályainkat, de
tiszteletben tartom azt a véleményt, amely azt mondja, hogy
rendben, legyünk óvatosak, mivel ugyanazt a problémát
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„Igen, úgy gondolom, hogy komolyan meg kell finanszírozni
és stabilizációs eszköznek kell tekinteni ezt az új eszközt, a
versenyképességre
és
konvergenciára
vonatkoz ó
költségvetési eszközt, amelyet a júniusi euróövezeti
csúcstalálkozón hagytak jóvá. Tudjuk, hogy a stabilizáló
eszközről folytatott tárgyalások mindig nehéz viták voltak az
Európai Tanácsban, de úgy vélem, hogy ez a javaslat nagyon
célzott. A cél a strukturális reformok és a konvergencia
megerősítése, és ehhez komoly finanszírozást kell nyújtani, és
komoly nyomon követést kell folytatni. Erre személyesen is
kötelezettséget vállalok az Önök bizottsága előtt.”

„Igen, úgy vélem, hogy a makrogazdasági egyensúlyhiányok
elemzése nagy segítséget nyújtott, mivel hasznos
iránymutatásokat, ötleteket és javaslatokat adott mind a
Bizottságnak, mind a tagállamoknak – nem csak a
hagyományos pénzügyi kérdésekben, hanem más ügyekben
is, mint például a magánszektor adóssága, a lakhatási piac [...]
és az egészségügyi helyzet. Ezek a feltételek alapvető
fontosságúak, és úgy gondolom, a jövőben dolgoznunk kell
ezek megerősítésén.”
Az InvestEU és a fenntartható európai beruházási terv
„Kiemelt ügyként fogom elindítani az InvestEU programot és
a Fenntartható Európa beruházási tervet.”
„Egyetértek Önökkel, hogy az egybilliós összeg igen
lenyűgöző. Úgy vélem, hogy Timmermans alelnökkel és
Dombrovskis alelnökkel nagyon keményen fogunk dolgozni,
hiszen nyilvánvalóan jó környezetet kell teremtenünk a
magántőke
mobilizálásához.
Azonban
egy
ilyen
kötelezettségvállalás teljesítéséhez szerintem csatlakoznunk
kell a tőkéhez, a magánbefektetésekhez, akár állami
támogatásokkal és a közberuházások mobilizálásával is
Európa-szerte. Ez a terv, a Fenntartható Európa beruházási
terv az InvestEU programmal párhuzamosan indul el, és úgy
vélem, hogy az InvestEU program erőteljesen hozzá fog járulni
a fenntartható beruházási tervhez, mivel az úgynevezett
InvestEU központok kapacitásaikkal hozzájárulnak majd a
nagy tőkerészesedésre alkalmas új projektekhez. Folytatnunk
kell zöldkötvényekre vonatkozó szabványok meghatározása
kapcsán végzett munkát is. A közeljövőben ezt tartom az
egyik célunknak, a munka pedig – ahogy Önök is tudják – már
folyik.”

A biztosjelöltek meghallgatásain megfogalmazott kötelezettségvállalások
„Ahogy említettem, már folyik ez a munka a Gazdasági és
Pénzügyi Főigazgatóság szolgálatainál. Az üzenet nagyon
világos. Világszerte egyre több kifejezetten környezetvédelmi
célú beruházás érhető el. Így az a képességünk, hogy a
zöldkötvényeinkkel viszonyítási pontot adjunk a piacoknak,
nagyon hasznos és nagyra értékelt képesség lesz, és egy
nagyon pozitív és kedvező környezetre talál majd a
befektetők körében. Furcsa lenne, ha az EU távol maradna
ettől a területtől, amely ma a tőke tekintetében világszerte
nagyon pozitív helyzetben van.”
„Két különböző eszközünk van: az egyik az InvestEU, amelyet
a Parlament a többéves pénzügyi kerettel összefüggésbe n
már megvitatott. Ennek különböző prioritásai vannak, és
véleményem szerint az InvestEU központok erős technikai
kapacitásokkal fognak rendelkezni, amelyek nagyon
hasznosak lesznek a Fenntartható Európa beruházási terv
befektetéseinek előmozdításához is. Így együtt fogunk
dolgozni
Dombrovskis
biztosjelölttel, inkább
arra
összpontosítva, hogy magántőkét vonjunk be a Fenntartható
Európa beruházási terv végrehajtásába. Ahogy Önök is tudják,
van egy egybillió euróra vonatkozó ambiciózus célunk, én
pedig inkább a terv meghatározására és az InvestEU program
előmozdítására fogok összpontosítani.”
„Nem fogadhatjuk el azt az elképzelést, hogy egy számunkr a
ilyen fontos terv, az InvestEU – amelynek mintegy 650 milliárd
eurót kellene bevonnia – csak bizonyos területekre vagy
egyes országokra korlátozódjon. Ezért kötelezettséget
vállalok arra, hogy a tervet egyenlően osztjuk el az egész
Unióban.”
Munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszer
„Az egyik fő intézkedés az európai munkanélküliségi
viszontbiztosítási rendszer megvalósítása lesz. Tudom, hogy a
Parlament már régóta szorgalmazta egy ilyen rendszer
bevezetését. Politikailag ez nem lesz egyszerű, de együtt meg
tudunk valósítani egy olyan rendszert, amely védelmet nyújt
a polgároknak életük nehéz szakaszaiban.”
„Véleményem szerint e javaslatnak lényegében kettős célja
van. Nem becsülhetjük alá az egyik célt, amely a polgáraink
szempontjából talán az első, mégpedig a szociális cél, hogy
legyen egy eszköz, amely megerősíti a munkanélküliséggel
szemben rendelkezésre álló nemzeti eszközöket. Ez fontos
pont, mivel ebben az esetben egy eszközben egyesíthetjük
erőfeszítéseinket, amelynek egyértelmű szociális üzenete és
célja van, és egyben stabilizáló következményei is vannak. De
ez nem csak stabilizáló eszköz, éppen ezt akartam
hangsúlyozni. Azt már Önök is mondták, hogy a
viszontbiztosítási rendszer nem válhat az országok közötti
állandó transzferek eszközévé. Nem gyengítheti az egyes
tagállamokban folyó strukturális reformfolyamatokat. A
jelentős külső sokkhatásokra kell összpontosítania, nagyon
gyorsnak
kell
lennie,
és
automatikus
elosztási
mechanizmussal kell rendelkeznie. [...] Megbíztak a
mechanizmus meghatározásával,
és technikailag és
politikailag ez lesz az egyik fő kérdés. A hitelekre vagy a
nemzeti költségvetések közvetlen támogatására fog

koncentrálni ez a rendszer? Ez a vita nagyon fontos. Nem
vagyok biztos abban, hogy ennek a két forgatókönyvne k
teljesen ellentmondásban
kell-e állnia egymással .
Elkezdhetjük az egyikkel, ezen fogunk dolgozni az
elkövetkező hetekben, nagyon gyorsan és hatékonyan.”
„Haladéktalanul megkezdem a munkát. A „haladéktalanul”
kifejezés a politikai fejleményektől függ, de én úgy értem,
hogy ha megerősítenek a hivatalomban, haladéktalanul
megkezdem a munkát Schmit kollégával és a biztosi
testülettel.”
„Szóval néhány héten belül a rendszer meghatározásán
fogunk dolgozni, valamint azon, hogy ennek milyen
következményei lesznek a közösségi döntéshozatali
módszereinkre.”
Az európai szemeszter
„A miniszterelnökként szerzett személyes tapasztalatai m
miatt személyesen nagyon elkötelezett vagyok amellett, hogy
a gazdasági döntéseink során együtt kell működni
mindenekelőtt a szociális partnerekkel, ezért kollégámmal,
Nicolas
Schmittel
közösen
fogalmazzuk
meg
kötelezettségvállalásunkat. Ami a szabályainkat illeti, az
utóbbi években komolyan elkezdték beépíteni a szociális
dimenziót az európai szemeszter folyamataiba. Ez elsősorban
az európai szociális pillérről Göteborgban hozott döntés
következménye. Úgy vélem, a mostani feladatnak túl kell
lépnie ezen, és egyértelmű az a megbízatásom, hogy
integráljam az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlődési
céljait az európai szemeszter folyamatába. Ahogy azt már
tudjuk, a fő céloknak a határozott környezeti dimenzió mellett
határozott szociális dimenziója is van. Ez lesz az az új eszköz,
amely megadja azt a teret ennek a szociális prioritásnak, amit
megérdemel.”
„Úgy vélem, hogy be kell vonnunk a szociális partnereket – a
tagállamokban is – a tagállamok kormányaival folytatott
párbeszédbe. Ez a nyilvánosság tájékoztatásának kérdése is.
Ez elő fogja majd mozdítani a párbeszédet, és abban is segít
az Európai Uniónak, hogy jobban megértesse a tagállamokkal
azt, amiről döntünk.”
Eurostat
„Nagy jelentőséget tulajdonítok az Eurostat és a nemzeti
hatóságok
szakmai
függetlensége
megvédésének.
Gondoskodni fogok arról, hogy az Eurostat hiteles hivatkozási
pont maradjon az Európára vonatkozó statisztikák és adatok
terén.”

Igazságos és hatékony adózás
„Elkötelezetten fogok dolgozni azért, hogy egy igazságos és
hatékony adózást vezessünk be az EU-ban.”
„[...] hogy felvegyük a küzdelmet az adócsalással és az
adókijátszással szemben [...]. Kedvezni kívánok azoknak az
adófizetőknek, akik betartják a szabályokat, és szankciókkal
lépek fel azokkal szemben, akik nem.”
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Környezetvédelmi adók
„[...] A polgárok 74%-a egyetért azzal, hogy az EU-nak többet
kell tennie az adócsalás elleni küzdelem terén. [...] Első
prioritásom annak biztosítása lesz, hogy az adózás teljes
mértékben hozzájáruljon az európai zöld megállapodáshoz .
Jómagam egy új környezetvédelmi adózási keret bevezetésén
fogok dolgozni, hogy a klímasemleges gazdaság felé tereljük
a felhasználók, a fogyasztók és a termelők magatartását .
Többféle intézkedést fogok felmérni, beleértve az
energiaadó-irányelv aktualizálását is, hogy összhangba
hozzuk azt a környezetvédelmi célkitűzésekkel, valamint a
határátlépési szén-dioxid-adó bevezetését uniós szinten, a
WTO
[Kereskedelmi
Világszervezet]
szabályaival
összeegyeztethető módon. Ennek során ügyelni fogunk arra,
hogy ez a keret igazságos és szociálisan kiegyensúlyozott
legyen. Értékelni akarom [...] a Szerződésben biztosított egyéb
eszközök használatát is, amelyek lehetővé teszik, hogy az
adóügyi javaslatokat minősített többséggel és együttdöntési
eljárás keretében fogadjuk el.”
A nemzetközi társaságiadó-rendszer reformja
„Második célkitűzésem a nemzetközi társaságiadó-rendsz e r
reformjához nyújtott európai hozzájárulás, hogy felkészítsük a
rendszert a 21. századra. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy
a jelenlegi rendszer elavult. A digitális gazdaságra való átállás
nyomán egyre inkább különválik egymástól az a hely, ahol az
érték létrejön, és az a hely, ahol az adót megfizetik. Emellett az
adóverseny torzítja az üzleti döntéseket, és a rövid távú
bevételszerzésre irányuló adópolitikához vezet. A G20
keretében az OECD támogatásával jelenleg folynak a
megbeszélések
a
nemzetközi társaságiadó-rendsz e r
korszerűsítéséről. A következő év végéig át kell tekintenünk a
nemzetközi vitákat. Ha nem születik konszenzus, az lesz a
feladatom, hogy erőfeszítéseket tegyek az igazságos európai
digitális adó és a közös társaságiadó-alap bevezetésére.”
„Ez azt jelenti, hogy a következő év harmadik negyedévében
kidolgozzuk az európai javaslatot. A nemzetközi vita alatt nem
indítjuk el az európai javaslatot, de a magam és a Bizottság
nevében nagyon komoly kötelezettséget vállalok arra, hogy
jövőre benyújtjuk a javaslatot, ha nem jön létre nemzetközi
konszenzus.”
Digitális adó
„Igen, nemzetközi szinten kötelezettséget vállalunk a digitális
vállalkozások megadóztatására. Úgy vélem, hogy ma már
konkrét lehetőség van eredmény elérésére. Néhány hónapj a
ez még nem így volt. Az OECD keretében folyó viták nagyrészt

a nagyvállalatok általános adóztatása felé mutatnak –
nemcsak a digitális platformok esetében, hanem általában.
Úgy vélem, hogy ez elfogadható, hiszen a digitalizáció minden
multinacionális vállalatnál folyik, nem csak a digitális
multinacionális vállalatoknál, ezt pedig Európa könnyen
elfogadja.”
„A digitális forradalom az első alkalommal eredményezett
olyan helyzetet, amelyet nem tudunk elfogadni; azt, hogy az
érték az adatokon és a mi adatainkon, a személyes adatainkon
keresztül jön létre. Az adót pedig nem ugyanazon a helyen
vetik ki, mint ahol az érték létrejön.”
„[...] a tagállamok között a bizottsági javaslat teljesítésével
kapcsolatban kialakult néhány belső nehézség után úgy
döntöttünk, hogy megpróbáljuk kiválogatni a legjobb
elemeket a nemzetközi megbeszélésekből, valamint a G20 és
az OECD keretében folyó vitákból. Amikor ezt eldöntöttük,
úgy tűnhetett, hogy a nehézségek közepette egyfajta
kivonulási stratégiát választottunk. Most viszont, ha jól értem,
valós aggodalom alakult ki, különösen az Egyesült
Államokban, és valós lehetőség van arra, hogy
kompromisszumot érjenek el az OECD-ben. Európának
nagyon fontos szerepe van ebben az esetben, én pedig
inkább optimista vagyok, hogy jövőre globális szinten
megoldást tudunk találni.”
„Ha nem lesz konszenzus a következő évben, európai
javaslatot nyújtunk majd be [a digitális adóról]. Ez azt jelenti,
hogy a következő év harmadik negyedévében kidolgozzuk az
európai javaslatot.”
A polgárok és a közvélemény érdekében
„Hogyan próbáljunk meg közvetlenül eljuttatni az üzenetet,
hogy
igen,
valóban
elkötelezettek vagyunk
a
környezetvédelemmel, a társasági adóval, a digitális
vállalatokkal, az adócsalásokkal kapcsolatos ügyek megoldása
mellett? Jó módszer lenne, ha tervet nyújtanánk be a biztosi
testületnek, amely a polgárok és a közvélemény érdeklődését
is ezekre a kérdésekre irányítja.”

Erős és korszerű vámunió
„Sokan magától értetődőnek veszik a vámuniót, azonban a
világban a kereskedelem biztonságával kapcsolatban
kialakult feszültségek, a változó üzleti modellek és az
e-kereskedelem felemelkedése megerősítik az erős vámuni ó
szükségességét. Törekedni fogok arra, hogy a vámuniót egy
hatékonyabb szintre emeljem.”

Felelősségkizáró nyilatkozat és szerzői jog A jelen dokumentumban megfogalmazott véleményért a szerzők tartoznak kizárólagos felelősséggel,
és az nem feltétlenül tükrözi az Európai Parlament hivatalos álláspontját. A dokumentum nem üzleti célú sokszorosítása és fordítása a forrás megadása
és az Európai Parlament előzetes értesítése mellett megengedett, és a sokszorosított vagy lefordított dokumentum egy példányát a Parlament
számára meg kell küldeni. A dokumentumban szereplő angol nyelvű idézetek a meghallgatások szó szerinti jegyzőkönyveinalapulnak, amelyeket
utólagosan tettek közzé. Az angoltól eltérő nyelven tett nyilatkozatokból származó idézetek a meghallgatás során élőben biztosított szimultán
tolmácsoláson alapulnak. A szimultán tolmácsolás nem minősül az eljárásról készült hiteles felvételnek. A meghallgatásról készült videófelvétel
elérhető. © Európai Unió, 2019
A kézirat lezárva: 2019. október. A közzététel időpontja: 2019. november.
Felelős tisztviselő: Dirk VERBEKEN, Alice ZOPPÈ; Szerkesztőasszisztens: Janetta CUJKOVA
Kapcsolat(ok): poldep-economy-science@ep.europa.eu ; egov@ep.europa.eu
A dokumentum a következő internetcímen érhető el: www.europarl.europa.eu/supporting-analyses
IP/A/ECON/2019-30
Nyomtatvány
ISBN 978-92-846-5632-5 | doi:10.2861/27236 | QA-02-19-802-EN-C
PDF
ISBN 978-92-846-5631-8 | doi:10.2861/530872 | QA-02-19-802-EN-N

TÁJÉKOZTATÓ

A biztosjelöltek meghallgatásai
2019. szeptember – november

A parlamenti meghallgatáson tett kötelezettségvállalások
JANUSZ WOJCIECHOWSKI
Biztosjelölt
Mezőgazdaság

Janusz Wojciechowski biztosjelölt 2019. október 1-jén és 8-án jelent meg az Európai Parlament előtt, hogy választ
adjon a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság EP-képviselőinek kérdéseire. A meghallgatások során számos
kötelezettségvállalást fogalmazott meg, amelyeket bemutatunk ebben a dokumentumban. Ezek a
kötelezettségvállalások a portfóliójára vonatkoznak, amelyet az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság
megválasztott elnöke által neki küldött megbízólevél ismertet. Jövőbeli feladata a korszerű és fenntartható
mezőgazdaság kiépítése lesz, ezen belül a következők:

a 2020 utáni egyszerűsített közös agrárpolitikáról folyó tárgyalások lezárása és annak biztosítása, hogy a KAP
jövőbeli stratégiai tervei egyensúlyt teremtsenek az uniós szintű célkitűzések és a nemzeti prioritások között;

közreműködés az EU „termelőtől a fogyasztóig” stratégiájában, áttekintve az, hogy az agrár-élelmiszeripari
ágazat miként tudja javítani a fenntarthatóságot az agrár-élelmiszeripari láncban, az ökológiai termelésen
keresztül is;

annak biztosítása, hogy az agrár-élelmiszeripari termelés hozzájáruljon az EU éghajlati, környezeti és
biológiai sokféleséggel kapcsolatos céljaihoz;

a földrajzi jelzések rendszerének megerősítése és egy új hosszú távú jövőkép kidolgozása a vidéki térségek
számára a 2020 utáni stratégiai tervek keretében;

az európai magas szintű élelmiszerszabványok népszerűsítés szerte a világban.
Megjegyzendő, hogy az ebben a dokumentumban szereplő idézetek csak a meghallgatások [*10.01-jei ülés; **10.08-i
ülés] során tett szóbeli kötelezettségvállalásokat említik meg. A nyilvános meghallgatások [(*10.01.; ** 10.08.] szó
szerinti jegyzőkönyvei elérhetők a biztosjelöltek meghallgatásának weboldalán. A biztosjelöltnek a meghallgatás előtt
írásban is elküldtek néhány kérdést, amelyekre írásbeli választ adott (válaszok az EP 1. kérdőívére; válaszok az EP
2. kérdőívére).

Strukturális és Kohéziós Politikai Tematikus Főosztály
Szerzők: Albert Massot és Francois Nègre
Belső Politikák Főigazgatósága
PE 629.206 - 2019. október
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A 2020 utáni időszak korszerű és egyszerűsített
közös agrárpolitikájára irányuló tárgyalások
lezárása
Tárgyalások a KAP reformjáról
„Készen állok az uniós javaslattal kapcsolatos [...] további
vitákra [...]. A Bizottság javaslata nem szentírás; vitatkozhatunk
arról, hogyan javítsuk” (*)
„Minden lehetőt megteszek annak érdekében, hogy a közös
agrárpolitikát környezet- és éghajlatbarátabbá tegyem. De [...]
ez nem jelenti a munkánk végét. „Készen állok a javaslat
javításával kapcsolatos további vitákra.*
„Közös célokkal, közös beavatkozással és a közös mutatókkal
alátámasztott közös agrárpolitikára van szükségünk [...].
Nyitottan állok az Európai Parlamenttel folytatandó viták elé
[...], hogy fenntartsam a KAP közösségi szempontjait, ahol
éppen reformfolyamat megy végbe, miközben hagyok helyet
a rugalmasságnak is. Megfelelő egyensúlyt kell teremtenünk
[...], hogy teret adjunk egyrészt a nemzeti beavatkozásoknak,
másrészt a közösségi irányelveknek”**
A mezőgazdaság hosszú távú jövőképének
megteremtése
„Az egyik feladatom – természetesen csak akkor, ha a
Parlament jóváhagyja a személyemet – az európai
mezőgazdaság hosszú távú jövőképének megteremtése. Van
hosszú
távú
víziónk
az
éghajlat-politikáról,
az
energiapolitikáról, viszont nincs hosszú távú jövőképünk az
európai mezőgazdaság jövőjéről.”*
„Az első intézkedéseim között lesz [...] egy különjelentés
elkészítése az európai mezőgazdaság jelenlegi helyzetéről:
egy jelentés, amely bemutatja, hol vagyunk most, és merre
tartunk, hány gazdaságunk van most [...], és milyen az
általános helyzet”*
„Vállalom, hogy részt veszek a vitákban, ha Önök azt
hasznosnak tartják, valamint nyitva tartom a kommunikációs
csatornákat, és mindig meghallgatom Önöket. A párbeszéd
részeként örömmel fogok együttműködni a mezőgazdaság
hosszú távú jövőképének kidolgozásában. Tájékozott vitát
kell folytatnunk arról, hogy mit akarunk biztosítani a
gazdaságaink és mezőgazdasági termelőink számára az
elkövetkező évtizedekben [...]. Közösen hozzuk létre és osszuk
meg a vidéki térségekre és a mezőgazdaságunkra vonatkoz ó
jövőképet”*
„Nagyon szorosan együtt fogok működni az Európai
Parlamenttel, hogy megteremtsük a mezőgazdaság hossz ú
távú jövőképét. Ebben a vitában az Európai Parlament lesz az
elsődleges partnerem”*
Együttműködés a Parlamenttel
„Párbeszédet fogok kezdeményezni Önökkel, tisztelt
képviselők, mind egyénileg, mind pedig ebben a
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bizottságban, és ki fogom terjeszteni ezt a párbeszédet az
összes érdekelt félre: a mezőgazdasági termelőkre, a termelők
szervezeteire és más, a mezőgazdaságban érdekelt nem
kormányzati szervezetekre. Együtt kell dolgoznunk a
mezőgazdaságunk és vidéki térségeink javára”*
„Nagyon egyértelmű jelzést kaptam Önöktől. Önök azt várják
el az új biztostól, hogy nyitott legyen a párbeszédre, és ne csak
szavakban, hanem tettekkel, konkrét intézkedésekkel is
támogassa
az európai mezőgazdasági
termelőket.
Kijelentem, hogy készen állok a cselekvésre. A vidéki
térségekkel, a gazdálkodással és a mezőgazdasággal
kapcsolatos kérdések nagyon közel állnak a szívemhez”**
A családi gazdálkodás igazságosabb támogatása felé tett
lépések
„Hogyan kellene támogatni a mezőgazdasági üzemeket, hol
van a helye a kis gazdaságoknak és a nagy mezőgazdasági
üzemeknek? Ezek azok a kérdések, amelyekre közös választ
kell találnunk”*
„Határozottan támogatni fogok minden olyan intézkedést,
amelyek segítenek a kis- és közepes méretű gazdálkodásnak,
különösen a családi gazdaságoknak”*
„Teljesen egyetértek azzal [...], hogy a Szerződés értelmében a
mezőgazdasági
termelők
fő
kötelezettsége
az
élelmezésbiztonság garantálása minden európai polgár
számára. Európai politikusként a mi kötelezettségünk a
mezőgazdasági
termelők támogatása
e célkitűzés
elérésében.”*
„Kijelenthetem, hogy biztosként a küldetésem egyik nagyon
fontos
eleme a
piaci intervenciók rendszerének
megerősítése.”*
Fiatal mezőgazdasági termelők
„A fiatal mezőgazdasági termelőket célzó politikáknak
rugalmasnak kell lenniük. Az adott tagállamban uralkodó
helyzetben helyénvaló eszközt kell használnunk.”*
A KAP pillérei közötti transzferek
„Mindkét oldalról támogatni fogom a tagállamoknak a pillérek
közötti transzferekkel kapcsolatos döntését.”*
Konvergencia
„A külső konvergencia kifejezetten érzékeny politikai kérdés.
Úgy gondolom, hogy [...] a helyes irányba tartunk, azonban a
Parlament és a Tanács kezében van az azzal kapcsolatos
politikai döntés, hogy milyen messzire jutunk el a külső
konvergencia terén.”*
„Nagyon jól haladunk azon az úton, hogy kiegyenlítsük a
kifizetéseket a tagállamok és a régiók, valamint a
nemzetállamokon belüli mezőgazdasági termelők között.
Mindent megteszek, hogy felgyorsítsam ezt a folyamatot.”**

A biztosjelöltek meghallgatásain megfogalmazott kötelezettségvállalások

A 2020 utáni közös agrárpolitika végrehajtása,
biztosítva, hogy a KAP jövőbeli stratégiai tervei
egyensúlyt teremtsenek az uniós szintű
célkitűzések és a nemzeti prioritások között

A zéró szennyezésre irányuló törekvés részeként
annak biztosítása, hogy az agrár-élelmiszeripari
termelés hozzájáruljon az EU éghajlati, környezeti
és biológiai sokféleséggel kapcsolatos céljaihoz

A KAP stratégiai tervei

Az európai zöld megállapodás és a mezőgazdaság

„Általában egy rugalmas megközelítést támogatok, hogy a
tagállamoknak
lehetőségük legyen dönteni, hiszen
különböző helyzetek vannak.”*

„Meggyőződésem, hogy a zöld mezőgazdaság – a
környezetbarát gazdálkodás – kínálja a legjobb megoldást a
mezőgazdaság jövője számára.”*

„Véleményem szerint ez nem a politika nemzeti hatáskörbe
történő visszahelyezése, de talán több ellenőrzésre van
szükségünk európai szinten. Készen állok arra, hogy
megvitassam ezt Önökkel, és javítsunk az eredeti javaslaton.”*
„Véleményem szerint készen állunk majd arra, hogy 2022.
január 1-jétől elindítsuk az új jogszabályt, az új közös
agrárpolitikát.”*
Új teljesítési modell
„A közös agrárpolitikának rugalmasabbnak kell lennie, mivel
[...] nagyon eltérő helyzetekkel találkozunk a tagállamokban” *
Átmeneti intézkedések
„Szükség van az átmeneti szabályozásra, hiszen mi mást
tehetnénk? A
közös
agrárpolitikát
nem
szabad
megszakítani.”*

Közreműködés az EU „termelőtől a fogyasztóig”
stratégiájában, áttekintve az, hogy az agrárélelmiszeripari ágazat miként tudja javítani az
élelmiszer-termelés fenntarthatóságát az
élelmiszerláncban
Élelmiszerlánc
„A „termelőtől a fogyasztóig” stratégia nem különösebben új
elképzelés a mezőgazdaságban. Ami új, az a javaslat közös
szerkezete, de a mezőgazdaság szempontjából ez azt jelenti,
hogy többet kell tennünk a környezetért és az éghajlatért,
valamint a biológiai sokféleség védelméért.”*
„Biztosként kötelességemnek tekintem, hogy biztosítsam a
(tisztességtelen gyakorlatok elleni) rendelet végrehajtását. Így
tudunk jobb védelmet nyújtani a mezőgazdasági
termelőinknek a kiskereskedőkhöz fűződő kapcsolataikban.”*
Ökológiai gazdálkodás
„Támogatni fogom az ökológiai gazdálkodást is. A kiterjedt
ökológiai gazdálkodás hozzájárulhat a természetes környezet
és az éghajlat védelméhez. Egy cselekvési tervet fogok
előterjeszteni az Európai Unión belüli ökológiai gazdálkodás
fejlesztésére.”**

„A második pillérben a 20% jó kiinduló pont. Nyitott vagyok
arra, hogy e tekintetben megállapodásra jussunk.”**
„A legfontosabb dolog az, hogy mit eszünk, de az is fontos,
hogy milyen úton állítjuk elő az élelmiszerünket.
Mezőgazdasági biztosként – természetesen csak akkor, ha
jóváhagyják személyemet – az a kötelességem, hogy
előmozdítsam
és
támogassam
a
fenntartható
mezőgazdaságot.”**
„Véleményem szerint a fenntartható mezőgazdaság, a
szigorúbb
környezetvédelmi
normáknak
megfelelő
mezőgazdasági forma akkor lehet versenyképes, ha
támogatjuk ezeket a mezőgazdasági üzemeket. [...] Nincs más
alternatívánk.
Támogatnunk
kell az ilyen típusú
gazdálkodást.”
„A környezetbarát gazdálkodás nem csak a kis mezőgazdasági
üzemekről szól. A mezőgazdasági kisüzemek természetesen
jobban fel vannak készítve erre a funkcióra, de ez nem
nagyságrendi kérdés. A probléma a gazdálkodási móddal
kapcsolatban vetődik fel.”*
„Támogatnunk kell a mezőgazdasági termelőket [...].
Segítenünk kell nekik, nem pedig küzdenünk kell ellenük.”*
„Megvédem és támogatom majd a mezőgazdasági
termelőket. Megpróbálom majd biztosítani számukra, hogy
nem a tilalmak, hanem az ösztönzők azok, amelyek
előmozdítják a részvételüket az új európai zöld
megállapodásban, ennek fő eszközei pedig az ökológiai
programokkal és az ökologizálással kapcsolatos önkéntes
tevékenységek, valamint a KAP második pillérén belüli
önkéntes műveletek.”**
Intenzív állattartás
„Az intenzív állattartás nem jó megoldás a környezetvédelem,
az éghajlatváltozás stb. szempontjából. Biztosként a nem
intenzív gazdálkodást fogom támogatni.”*
„Az ipari méretű gazdálkodás veszélyezteti a környezetet és az
éghajlatot. Nagyon világos jelzéseket kell küldenünk a
közvélemény felé, hogy a közös agrárpolitika iránya
környezetbarát.”*

A földrajzi jelzések rendszerének megerősítése,
biztosítva, hogy az Unió kulturális, gasztronómiai
és helyi örökségét megőrizzük és hiteles
örökségként tanúsítsuk szerte a világban
„Továbbfejlesztjük a földrajzi jelzéseket, mivel ezek védi a
hagyományos európai kultúrát. Erre nagyon nagy szükség
van, különösen Közép- és Kelet-Európában.”**
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Új hosszú távú jövőkép kidolgozása a vidéki
térségek számára, biztosítva, hogy különös
gondot fordítanak a vidéki polgárok
szükségleteinek kezelésére a 2020 utáni KAP
stratégiai tervei keretében
„Meglehetősen aggaszt, hogy a vidékfejlesztési költségvetés a
korábban gondoltaknál alacsonyabb.
Ugyanakkor a
tagállamok növelhetik a finanszírozást, így talán a
mezőgazdasági termelőknek nem lesz kevesebb az
erőforrása, ha fenntartják a költségvetést. Természetesen a
Vidékfejlesztési Alap fő feladata a vidéki térségek
életképességének fenntartása kell, hogy legyen.”**
„Megfigyeltem [...], hogy a második pillér keretében sok forrást
rendelnek a kedvezményezettek egy kis csoportjához, a nagy
gazdaságokhoz [...]. Ezt demokratikusabbá kell tenni. A
második
pillér
kedvezményezettjei
között
több
mezőgazdasági termelőnek kell lennie.”*
„Támogatnunk kell a körforgásos gazdálkodást, a helyi iparral
kiegészített helyi gazdálkodást.”*

Az európai magas szintű élelmiszerszabványok
népszerűsítés szerte a világban
Állatjólét
„Támogatni fogom az állatjólétet [...]. Az állatjóléti előírások
javítása érdekében kisebb állománysűrűségre, a természetes
módszerek, például a nyári legeltetés alkalmazására, illetve –
a sertéstenyésztés esetében – a szalma használatára van
szükség stb. Az ilyen javaslatokat fogom támogatni, amelyek
általában környezetbarátabbak.”*
„Hatékonyabb a rendszer, ha ösztönözzük a gazdálkodókat a
normák javítására. Nem a tiltásra épülő rendszer, hanem az
állatjóléti előírások javításának ösztönzése jelenti a
megoldást.”*
Megkövetelt szabványok
Ugyanazokat a szabványokat kell megkövetelnünk az
importőröktől, mint az európai termelőktől.”*
„Gondoskodni fogok arról, hogy ezeket a szabványokat az
európai piacra érkező importált élelmiszerek tekintetében is

betartják. Így ugyanazok a követelmények hárulnak a hazai
termelőinkre, mint a harmadik országbeli termelőkre.”**
Antibiotikumok
„Csökkentenünk kell az antibiotikumok használatát
mezőgazdasági termelésben.”*

a

A mezőgazdaság és a költségvetés
„Kiállok és védelmembe fogom venni az erős és megfelelő
forrásokkal ellátott mezőgazdasági és vidékfejlesztési
költségvetést, hogy munkahelyeket hozzunk létre, és
tisztességes életkörülményeket biztosítsunk.”**
„Készen állok a küzdelemre, hogy kiálljak a Bizottság többi
tagjával szemben, ha az európai mezőgazdasági termelők
szempontjából negatívan akarnak beavatkozni; küzdök majd
azok ellen, akik szerint nincs szükség olyan sok pénzre [...].
Számíthatnak rám.”**
„Az európai mezőgazdaságnak több támogatásra van
szüksége [...], hogy biztosítsuk az európai polgárok
élelmezésbiztonságát.”*
„Készen állok a KAP költségvetésével kapcsolatos [...] további
politikai vitákra, ideértve a POSEI költségvetését is.”**

A mezőgazdaság és a kereskedelmi
megállapodások
„A mezőgazdasági termelők nem válhatnak a nemzetközi
kereskedelmi megállapodások áldozataivá. Ha áldozatok,
akkor kötelességünk [...] támogatni őket, és a megsegítésük
érdekében alkalmazni kell az intervenciós piaci eszközöket.”*
„Kijelenthetem, hogy figyelemmel fogom kísérni a helyzetet.
Jövőre, 2020-ban a Bizottság hatásvizsgálatot fog készíteni,
amelyben értékelni fogja a kereskedelmi megállapodásoknak,
például az Mercosur és más megállapodásoknak az európai
gazdálkodást érintő lehetséges következményeit.”*
„A von der Leyen elnök asszony által rám ruházott
megbízatással összhangban a kereskedelmi partnereinkkel
folytatott tárgyalások során népszerűsíteni fogom az uniós
környezetvédelmi, klímavédelmi és állatjóléti szabványokat ,
amelyek a világ élvonalát képviselik.”**
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A biztosjelöltek meghallgatásai
2019. szeptember – november

A parlamenti meghallgatáson tett kötelezettségvállalások
ELISA FERREIRA
Biztosjelölt
Kohézió és reformok

Elisa Ferreira biztosjelölt 2019. október 2-án jelent meg az Európai Parlament előtt, hogy választ adjon a Regionális
Fejlesztési Bizottság EP-képviselőinek kérdéseire. A meghallgatás során számos kötelezettségvállalást fogalmazott
meg, amelyeket bemutatunk ebben a dokumentumban. Ezek a kötelezettségvállalások a portfóliójára vonatkoznak,
amelyet az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke által neki küldött megbízólevél ismertet,
és egyebek mellett a következőkre terjed ki:


kohézió, reformok és méltányos átmenet.

Megjegyzendő, hogy az ebben a dokumentumban szereplő idézetek csak a meghallgatás során tett szóbeli
kötelezettségvállalásokat említik meg. A nyilvános meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve elérhető a biztosjelöltek
meghallgatásának weboldalán. A biztosjelöltnek a meghallgatás előtt írásban is elküldtek néhány kérdést, amelyekre
írásbeli választ adott.

Strukturális és Kohéziós Politikai Tematikus Főosztály
Szerzők: Stephan Dietzen/Marek Kołodziejski
Belső Politikák Főigazgatósága
PE 629.207 - 2019. október
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Kohézió, reformok és méltányos átmenet
Kohéziós politika
„A kohézió az európai projekt középpontjában áll. A
reformnak pedig a kohézióval együtt, kiemelt helyet kell
kapnia a napirendünkön [...].”
A kohéziós politikára vonatkozó, 2021 és 2027 közötti
költségvetés
„Megerősítem, hogy a lehető legnagyobb költségvetésért
fogok küzdeni a biztosi testületben.”
„A személyes véleményem az, hogy az új politikáknak új
finanszírozást kell kapniuk, legalábbis elméletben. A
hagyományos politikákra, például a kohéziós politikára és az
agrárpolitikára nem lehet egyszerűen úgy tekinteni, mint az új
finanszírozás állandó forrásaira.”
Egyetlen régió, egyetlen személy sem szakadhat le
„Az Északi-sarkvidéktől a mediterrán térségig, a városi
térségektől az egykori ipari régiókig, a széntől függő régióktól
a legkülső uniós régiókig, a hegyvidéki térségektől a vidéki
térségekig, a határ menti térségektől a periférián lévő part
menti térségekig Európának cselekednie kell, a polgároknak
pedig látniuk kell, hogy cselekszik. Olyan gazdaságra van
szükség, amely az emberekért dolgozik, a beavatkozási
eszközei pedig az egyes területek szükségleteire vannak
szabva, elősegítve a digitális, környezetbarát és nemi
szempontból kiegyensúlyozott gazdaságra való átállást.”
Egyetlen régió, egyetlen személy sem szakadhat le.”
A kohéziós politikára vonatkozó, 2021 és 2027 közötti
jogalkotási keret
„Von der Leyen asszony azt hangsúlyozta – és én is egyetértek
vele –, hogy gyorsan meg kell állapodni a jogalkotási keretről,
hogy a programok az első naptól kezdve készen álljanak és
működjenek. A közvetlen támogatásukra
számítok:
dolgozzunk együtt.”
A méltányos átállást támogató alap
„A méltányos átállást támogató új alap szintén halaszthatatlan
feladat, amelyhez az indíttatást egy parlamenti javaslat adta:
támogatni kell azokat a régiókat, ahol a klímasemleges
gazdaságra való átállás nagyobb próbatételt jelent,
nevezetesen az ipari, széntermelő és energiaintenzív régiókat.
Nagyon hamar hallani fognak rólunk, a Bizottság az első 100
napban benyújtja a javaslatát.”

„[...] Talán konzultálnunk kell majd a kedvezményezettekkel,
meg kell kérdeznünk őket, hogy min kell javítanunk, mit kell
egyszerűsítenünk, hogyan tehetjük viszonylag egyszerűen,
szükségtelen bürokrácia nélkül betarthatóvá a szabályokat. A
fogyasztó szemével kell látnunk. Ami szükséges, meg kell
tartanunk,
de
minden
szükségtelen
bürokratikus
követelményt fel kell számolnunk.”
Strukturális reformok
„A reformok és a kohézió együtt járnak. Erősíteniük kell
egymást, és nem mehetnek egymás kárára. Az adófizetők nem
finanszírozhatnak egymásnak ellentmondó vagy egymást
figyelmen kívül hagyó politikákat.”
Reformtámogató program/a konvergenciát és
versenyképességet szolgáló költségvetési eszköz
„Elkötelezett vagyok a Parlamenttel folytatott szoros
együttműködés mellett [...]. Együtt kell dolgoznunk, hogy
látható előrelépést érjünk el az első 100 napon, és időben
elfogadjuk a programot.”
Az európai szemeszter
„Ezeknek a reformoknak illeszkedniük kell a kohézió elvéhez,
nem hathatnak a kohézió ellen.”
Rövid futamidejű befektetési mechanizmusok
„Biztosítanunk kell, hogy a kiigazítások válság idején kevésbé
legyenek fájdalmasak. Van egy másik elem, a befektetésen
keresztül megvalósuló kompenzációs mechanizmusok. Ez
eddig nem igazán valósult meg. Rövid futamidejű befektetési
mechanizmusokra van szükségünk; remélhetőleg ezzel
betöltjük a hiányt [...].”
Legkülső régiók
„Elismerem e régiók sajátos szükségleteit. [...] Ezért üdvözlöm,
hogy nem kevesebb mint 21 különböző, 2020 utáni időszakra
vonatkozó jogalkotási javaslatban külön dimenzióként
szerepelnek a legkülső régiók: a javaslatok széles kört ölelnek
fel, a halászattól a kutatásig, a közlekedéstől az
éghajlatváltozásig. E javaslatok közül néhány már átment a
háromoldalú egyeztetésen, a többi megtartásáért még
küzdeni kell [...].”
Társfinanszírozási ráták
„Anélkül nem változtathatjuk meg a társfinanszírozás arányát ,
hogy tudnánk, milyen hatást fejt ez majd ki.”

Egyszerűsítés

A városfejlesztési menetrend felülvizsgálata

„A Bizottság javaslatai ambiciózusak, például egyszerűsített
költségopciókat írnak elő, és megszabadítják a kis
kedvezményezetteket attól a tehertől, hogy évekig meg kell
őrizniük
a
számlahegyeket;
ez
akár
25%-os
költségmegtakarítást is jelenthet az adminisztratív
költségeknél. Ellenőrizni fogjuk, hogy ezek az intézkedések
beteljesítik-e az ígéreteiket [...].”

„A CITIES fórumon, 2020 januárjában, Portóban fogom
megnyitni a vitát. Ha van rá mód, örömmel mutatnám be
Önöknek szülővárosomat.”
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A biztosjelöltek meghallgatásain megfogalmazott kötelezettségvállalások

Kommunikáció az Európai Parlamenttel

Interreg

„A célom az, hogy felkeressem a régiókat, hogy megértsem a
helyben megfogalmazott aggályokat és a helyi törekvéseket
[...]. Mindig tájékoztatom majd Önöket, ha a régiójukba
megyek.
Lényegében
minden
kezdeményezésemről
tájékoztatom majd Önöket. Biztosítani fogom a különleges
kapcsolatot az Európai Parlamenttel, elsősorban az Önök
bizottságával.

„Nem hiszem, hogy a Bizottság valóban csökkenteni szeretné
az Interreg hatását. Sőt inkább minden tőlünk telhetőt
megteszünk, hogy biztosítsuk az Interreg további működését.

Éghajlatváltozás
„Ez döntő fontosságú kérdés, az éghajlatváltozás elleni
küzdelem nem helyezhető át ide vagy oda. Horizontálisan kell
kezelni a problémát, minden politikába be kell építeni azt. Úgy
vélem, hogy ez a Bizottság és különösen a megválasztott
elnök által megkötött kompromisszum nagyon egyértelmű
ezen a téren. Természetesen e cél érdekében nagyon
konkrétnak kell lennünk, és képesnek kell lennünk arra, hogy
nagyon gondosan szervezzük meg a rendelkezésünkre álló
eszközöket.”
Az ágazati politikák területi hatása
„[...] a központilag irányított politikákat a területi hatásuk
szempontjából is értelmezni kell majd. Nem fordulhat elő,
hogy minden stratégiai befektetés az országok legfejlettebb
részeire összpontosul. Szerintem nagyon aggasztó, ha ez
következik be, ezért figyelembe kell venni ezt a szempontot,
meg kell vizsgálnunk az ágazati politikák területi hatását.”
Partnerségi elv
„Megkerülhetetlennek tartom a partnerséget. Alapvető
fontosságú a helyi érdekelt felek bevonása. Meg fogom
vizsgálni a helyzetet, megnézem, hogy mi történik. A
tapasztalatom szerint a helyi érdekelt felek bevonása az
előfeltétele annak, hogy a végrehajtott projektek minden
érintettnek a javát szolgálják, és biztosítsák, hogy a helyi
közösségek teljes egészében részt vegyenek minden
projektben. [...] Ez egy elfogadott elv, egy bevált elv a
Bizottságban és a szolgálatoknál.”

Megállapodás nélküli brexit
„Sürgős segélyt kellene nyújtani az érintett országoknak vagy
inkább régióknak, hogy sikerülhessen csökkenteniük a
megállapodás nélküli brexit miatt keletkező határok hatását .
Segítenünk kell az érintett lakosságnak. [...] Ha ez következik
be, akkor részletesen végig kell mennünk minden
együttműködési programon, az Interreg és a többi program
keretében.
A nemek közötti egyenlőség és a nemek közötti
egyenlőség érvényesítése
„Nagyon érzékeny vagyok erre a kérdésre. [...] Minden
lehetséges módon megpróbáljuk kezelni ezt a kapacitást az
ilyen elemeket tartalmazó programok végrehajtása
érdekében. Vannak új támogató feltételek a források
felhasználására, és úgy vélem, hogy a nemek közötti
egyensúly valamilyen módon beépülhet az olyan általános
elvekbe, amelyek most már az alapok kezelését lehetővé tevő
feltételek.”
Agyelszívás
„Az agyelszívás kérdése valóban figyelmet érdemel. [...]
Komoly probléma ez, ezért komolyan is veszem majd, így
megígérhetem, hogy nagyon gondosan megvizsgálom a
kérdést, hogy kezelni tudjuk ezt az Önök által említett pontos
problémát.”
Összeférhetetlenség
„[...] Így ha bármilyen személyes érintettség felmerül, én teljes
mértékben félreállok, azaz nem tekintem magam
cselekvőképesnek, és a megválasztott elnökre vagy az ő
megbízottjára bízom a döntést.”

Jogállamisági feltételek
„Fontos, hogy nem szabad automatikusan alkalmazni a
jogállamisági feltételeket. Emlékeznünk kell az arányosság
elvének fontosságára. Az automatikus alkalmazás tehát
egyáltalán nem kívánatos. Nagyon érzékeny kérdésről van
szó.”
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TÁJÉKOZTATÓ

A biztosjelöltek meghallgatásai
2019. szeptember – november

A parlamenti meghallgatáson tett kötelezettségvállalások
VÁRHELYI OLIVÉR
Biztosjelölt
Szomszédságpolitika és bővítés

Várhelyi Olivér biztosjelölt 2019. november 14-én jelent meg az Európai Parlament előtt, hogy választ adjon a Külügyi
Bizottság EP-képviselőinek kérdéseire (a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot meghívták). Ez a dokumentum a
meghallgatása során megfogalmazott kötelezettségvállalásokat mutatja be. Ezek a kötelezettségvállalások a
portfóliójára vonatkoznak, amelyet az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke által neki
küldött megbízólevél ismertet, és egyebek mellett a következőkre terjed ki:




Nyugat-Balkán és Törökország;
keleti szomszédság;
déli szomszédság.

Megjegyzendő, hogy az ebben a dokumentumban szereplő idézetek csak a meghallgatás során tett szóbeli
kötelezettségvállalásokat említik meg. A nyilvános meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve elérhető a biztosjelöltek
meghallgatásának weboldalán. A biztosjelöltnek a meghallgatás előtt írásban is elküldtek néhány kérdést, amelyekre
írásbeli választ adott. A meghallgatás után egy újabb kérdőívet küldtek neki, a kiegészítő írásbeli válaszok 2019.
november 18-én érkeztek meg.

Külkapcsolatok Tematikus Főosztálya
Szerzők: André De Munter, Michal Jiráček, Kirsten Jongberg
Uniós Külső Politikák Főigazgatósága
PE 639.312 - 2019. november
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„Biztosként a megválasztásom napjától kezdve teljesen
függetlenül fogok eljárni. Nem fogadok el utasítást semmilyen
kormánytól, intézménytől [...] Testületi módon fogok eljárni,
és az EU irányvonalát és csak azt fogom követni.”

elkerülhessük az újabb kudarcokat. Ilyen módon mindkét
oldal egyértelmű listát kap majd az elérendő célokról – a
mindkét oldal azt jelenti, hogy a nyugat-balkáni országok és
mi –, és így nem lesznek meglepetések.”

„A jogállamiság terén az Európai Unió álláspontját fogom
követni, legyen szó a Nyugat-Balkánról, a keleti partnerségről
vagy a déli szomszédságról.

„Eljuthatunk egy olyan kritikus ponthoz, amikor van egy vagy
két vagy három olyan tagjelölt ország, amelyek teljesítették az
összes feltételt. Korai lenne erről már most állást foglalni. [...]
Lehet, hogy fel kell adni a csoportos megközelítést, de
előfordulhat, hogy létrejön egy csoport. Szóval ne zárjuk ezt
ki.”

Bővítési politika
„A módszertant úgy kell fejleszteni, hogy nagyobb
dinamizmust, illetve a nagyobb dinamizmus lehetőségét
biztosítsa azoknak a tagjelölt országoknak, amelyek
gyorsabban tudnak és kívánnak előrehaladni. Másrészről a
lassabban haladók számára le kell lassítanunk a bővítési
folyamatot.”
„A
bővítési
folyamatban
az
alapvető
feladatok
elsődlegességének elvét követjük, ami azt jelenti, hogy ha
nincs előrelépés – illetve visszalépés tapasztalható – az
alapvető jogok, a jogállamiság és a bíróságok függetlensége
terén, akkor le lehet állítani a tárgyalásokat, az adott fejezetek
nem kerülhetnek lezárásra, vagy akár a pénzügyi támogatást
is fel lehet függeszteni. Nem fogok visszariadni attól, hogy
használjam e rendelkezésemre álló eszközök bármelyikét, ha
ez a feltételek be nem tartása miatt szükséges lesz.”

Nyugat-Balkán
„Fokozni kívánom a strukturális és intézményi reformok
ütemét, nagy hangsúlyt helyezve az olyan alapvető
feladatokra, mint a jogállamiság, a gazdasági fejlődés, a
demokratikus intézmények működése és a közigazgatási
reform.”
„Ennek megvalósítása érdekében felveszem a kapcsolatot
valamennyi intézménnyel, a vállalkozásokkal és a civil
társadalommal.”
„Az európai perspektíva változatlan, és én mindig ezért fogok
küzdeni és dolgozni.”
„Hajlandó vagyok, képes vagyok és alkalmas vagyok arra,
hogy együttműködjek azokkal a tagállamokkal, amelyeknek
aggodalmai voltak, és azonnal felveszem a kapcsolatot
ezekkel a tagállamokkal a problémák kezelése érdekében.”
„Ami a jogállamiság nyugat-balkáni helyzetét illeti, nagyon
világos kritériumokat határoztunk meg, amelyeket
teljesíteniük kell, én pedig nem tervezem sem megváltoztatni
ezeket a kritériumokat, sem azok megváltoztatását javasolni .
Éppen ellenkezőleg, [...] véleményem szerint fokozni kell a
munkát a nyugat-balkáni szomszédainkkal, hogy többet
érjünk el.”
„[...] a prioritásom az lesz, hogy a tagállamok és a Bizottság
közösen értékeljék a helyi tényeket. Szakértői szinten be
akarom vonni a tagállamokat a helyszíni misszióinkba, hogy
jöjjenek, és közösen fedjük le az egész régiót, tekintsük át a
tényeket, a fejleményeket, és közösen értékeljük azokat, hogy
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„A vízióm az, hogy öt év múlva a Nyugat-Balkán már sokkal
fejlettebb, béke van Koszovó és Szerbia között, Koszovó teljes
vízumliberalizációt élvez és szabad az utazás, a csatlakozási
tárgyalások nagyon előrehaladott fázisban vannak ÉszakMacedóniával és Albániával, talán már a végük felé
közelednek, Szerbia pedig készen áll a csatlakozásra.”

Törökország
„Csapatban fogok dolgozni Josep Borell-lel a Törökországhoz
fűződő jövőbeli kapcsolatainkon, mivel Törökország az EU
egyik kulcsfontosságú
partnere a legkülönbözőbb
területeken. Egyértelműen van lehetőség arra, hogy
kölcsönös érdekeink szolgálata érdekében többet hozzunk ki
a kapcsolatainkból. Mivel Törökország továbbra is
létfontosságú szerepet játszik mintegy négymillió menekült
befogadásával és szükségleteik kielégítésével, a jövőben is
támogatnunk kell Törökországot ebben, valamint a
megnövekedett irreguláris migráció kezelésében.”
„A csatlakozási tárgyalások lényegében holtpontra jutottak. A
következő Bizottságnak ezért az Európai Parlamenttel
egyeztetve és a Tanáccsal közösen meg kell kezdenie a
gondolkodást arról, hogy a közös érdekeink alapján és a
jelenlegi keretekből kiindulva hogyan alakítsunk ki egy
stratégiai partnerséget.”
„Törökország uniós csatlakozásával kapcsolatban azt látjuk,
hogy a folyamat holtpontra jutott. A csatlakozási tárgyalások
leállítása vagy csatlakozás nélküli lezárása azonban komoly
politikai és stratégiai döntés, amelyet az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak kell meghoznia. Ez nem olyasmi ,
amiről a biztos dönt. Így amikor mindenre kiterjedő vitát
folytatunk a Törökországhoz fűződő jövőbeli kapcsolatunkról ,
akkor ez természetesen stratégiai kérdés lesz számunkra is.”
„[...] a finanszírozást – az IPA finanszírozását – illetően [...]
tudom, hogy ez egy fontos kérdés e Parlament számára,
amelynek szilárd álláspontja szerint törölni kell a
Törökországnak nyújtott teljes előcsatlakozási támogatást. Én
jóval óvatosabb megközelítést javasolnék. A támogatást már
lecsökkentették 600 millió euróról 250 millió euróra, és éppen
most csökkentjük tovább kb. 130 millió euróra, ez azonban a
támogatásunk legfontosabb eleme, amely a civil társadalmat
finanszírozza. Ha megszüntetjük ezeket a forrásokat, el fogunk
tűnni a török társadalomból, ezért folytatnunk kell.
Folytatnunk kell az együttműködést.”

A biztosjelöltek meghallgatásain megfogalmazott kötelezettségvállalások

Szomszédságpolitika
„Jelentős fejlődésbeli szakadék van az EU és szomszédjai
között. A célom e különbség csökkentése a régió kiaknázatlan
lehetőségeinek kibontakoztatásával.”
„Rendkívül átfogó együttműködési keretet alakítottuk ki az
emberi jogok tiszteletben tartásával, a sajtószabadsággal és a
bíróságok függetlenségével kapcsolatban, de feltételeket is
szabtunk. Ezen a pályán akarok tovább haladni, és minden
kapcsolatunkban biztosítani fogom e feltételek betartását.”
„A portfólióm magában foglalja a migrációs témakör
külkapcsolati vonatkozásait is, és itt a jövőben is az EU
irányvonalát fogom védeni, azaz hogy segítenünk kell a
partnerországainknak [...] a határaik megvédésében és abban,
hogy ellenálljanak az illegális migráció külső nyomásának, de
abban is segítenünk kell, hogy el tudják látni a területükön
lévő migránsokat.”
„Ha a tagállamok egy csoportjától javaslat érkezne [egy uniós
emberi jogi szankciórendszer bevezetésére], akkor
természetesen hajlandó vagyok megvizsgálni azt, és az
érintett tagállamokkal együttműködve áttekintjük, milyen
előnyökkel járhat egy ilyen rendszer.”

Keleti szomszédság
A keleti partnerség jövője
„A keleti partnerség jövőjéről folyó tárgyalások fényében azt
kívánom elérni, hogy a keleti partnerség erősödjön.
Dolgozom a keleti partnerség hosszú távú politikai
célkitűzéseiről szóló javaslatokon, amelyeket a Bizottság jóval
a keleti partnerség 2020 júniusában
Brüsszelben
megrendezendő csúcstalálkozója előtt be fog mutatni.”
„A keleti partnerség fellendítésével vagy megerősítésével
kapcsolatban az az elképzelésem, hogy meg kell próbálni
segíteni partnereinknek a piacgazdaság létrehozásában, ez
ugyanis javítani fogja a esélyeiket, hogy ellenálljanak a külső
nyomásnak, ugyanakkor meg kell teremteni az országaik
jólétét szolgáló befektetési környezetet is.”
Differenciálás és elmélyített ágazati együttműködés
Néhány keleti ország, például Grúzia, Ukrajna, a legutóbb
pedig Moldova [...] elkötelezettséget mutat a reformok
kezelése iránt, néha igen nehéz környezetben is, míg mások
kevésbé ilyenek. Ezért a stabilitás exportálásához továbbra is
kulcsfontosságú az intelligens differenciálás.”
„Még sok tennivaló van a mélyreható és átfogó
szabadkereskedelmi megállapodások összes előnyének
valóra váltásáig, viszont ha szorosabban együtt akarnak
működni velünk – legyen szó a gazdaságfejlesztésről, az
alapvető infrastruktúráról, például a közlekedésről vagy az
energiáról, illetve a zöld megállapodásról vagy a
digitalizációról –, képesnek kell lennünk arra, hogy észszerűbb
módon működjünk együtt velük ezeken a területeken.”

„[...] készen kell állnunk arra, hogy együttműködjünk velük, és
bevonjuk őket annyi szakpolitikai területbe, amennyire
képesnek érzik magukat. [...] Ide tartozhat a biztonság is.”
Ukrajna
„Ukrajna [...] geopolitikai szempontból kulcsfontosságú az EU
számára.
Továbbra
is
támogatjuk
függetlenségét,
szuverenitását és területi integritását, erőfeszítéseket teszünk
a Donyec-medencében folyó konfliktus befejezésére és a
reformok támogatására, legyen szó a jogállamiságról vagy a
gazdaságról. Teljeskörűen ki kell használnunk az összes
rendelkezésünkre álló eszközt, beleértve a Bizottság Ukrajnát
támogató csoportját is.”
„[...] mellettük kell állnunk és meg kell védenünk őket,
beleértve az Oroszország elleni szankciók esetleges
meghosszabbítását is, amíg nem látunk előrelépést a minszki
folyamatban. [...] A portfóliómba tartozó összes eszközzel
támogatni fogom Josep Borrellt, hogy megvalósítsa ezt,
eközben pedig támogatok minden olyan fellépést, amely
segít Ukrajnának visszanyernie szuverenitását.”
„Eddig nem kínáltuk fel ezt a lehetőséget [teljes integráció az
EU-val] Ukrajnának. Azt viszont meg tudjuk tenni, [...] hogy
segítünk nekik a szilárd piacgazdaság megteremtésében,
amely képes bevonni a közvetlen külföldi befektetéseket,
amelyek növekedést és munkahelyeket teremtenek helyi
szinten, és megerősítik az országot. Számomra ez lesz a
prioritás.”
„Együttműködök
majd a főképviselővel, különösen
Ukrajnában, ahol az is látszik, hogy a [dezinformáció] a
nyilvánosságot leginkább érintő jelenség. Bevetek minden
pénzügyi eszközt, hogy Ukrajna felléphessen ezzel a
jelenséggel szemben.”
Egyéb keleti szomszédok
„Azerbajdzsán kulcsfontosságú partner az energiaágazatban,
azonban napirenden kell tartanunk a jogállamiság és a
demokrácia ügyét.”
„Örményországgal
a
gazdaságfejlesztésre
kell
összpontosítanunk, Belarusz esetében pedig segítenünk kell
az ország modernizálását, miközben napirenden tartjuk az
alapvető demokratikus értékek megőrzését.”
„A továbbiakban is együtt fogok működni Belarusszal [a
nukleáris biztonság] biztosítása érdekében. [...] Biztosítanunk
kell, hogy szakértőink meg is vizsgálhassák a helyszíneket, és
elmehessenek oda, és gondoskodnunk kell arról, hogy a
szabványaink szerint biztosítsák a nukleáris biztonságot.”
„Moldovával közösen és Moldova érdekében fogok dolgozni,
hogy a reformok ne álljanak le, illetve ne forduljanak meg a
reformfolyamatok. Biztosítanunk kell, hogy még belső válság
esetén is folytatódjanak a reformok. Ha ez nem történik meg,
fel kell függesztenünk a pénzügyi támogatást, ahogy azt
korábban is megtettük. Nyilvánvaló, hogy a pénzügyi
támogatás
egyértelműen
és
fenntartás
nélkül
összekapcsolódik a reformok terén elért haladással.”
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Déli szomszédság
„A „többért többet” elv alapján megújítjuk partnerségünket a
déli szomszédsággal, a partnereink gazdasági fejlődésére
helyezve a hangsúlyt.”
„A déli szomszédainkkal partnerségben a felelősségteljes
kormányzásra, a környezet és az éghajlat védelmére, valamint
a migrációs kérdésekkel kapcsolatban egy hatékonyabb
megközelítés kidolgozására fogok összpontosítani. Kiemelt
jelentőséget tulajdonítok a gazdasági növekedésnek és a
foglalkoztatáspolitikai intézkedések sikerének, különösen a
fiatalok esetében.”
„Néhány partnerünk fejlődését és reformját közvetlenül
akadályozzák a konfliktusok, ilyenek például a szíriai konfliktus
következményei Líbiában vagy Libanonban. [...] Marokkó és
Tunézia elkötelezettséget mutat a reformok kezelése iránt,
néha igen nehéz környezetben is, míg mások kevésbé ilyenek.
Ezért a stabilitás exportálásához továbbra is kulcsfontosságú
az intelligens differenciálás [...].”
„Az a szándékom, hogy gyorsan új javaslatokat fogalmazzak
meg a partnerség prioritásairól, hogy elmélyítsem a
kapcsolatainkat ezekkel az országokkal, amelyek megkezdték
a nagy kihívást jelentő reformokat.”
„Marokkó kész együttműködni velünk, nemcsak a saját
érdekkörébe tartozó területeken, hanem a mi érdekkörünkbe
tartozókon is, és ezért tovább folytathatjuk és fejleszthetjük
ezt a partnerséget velük. [...] Ez mintát mutathat az egész déli
szomszédság számára.”
„Úgy gondolom, hogy amint feláll a tunéziai kormány [...],
minden támogatást megadunk neki, nem csak pénzügyi
támogatást, hanem szakértelmet [...] is, hogy az embereket
szolgáló közigazgatást hozzon létre [...].”
„A közelgő decemberi választások biztató fejleményeket
vetítenek előre [Algériában]. [...] Természetesen bátorítjuk
őket, hogy haladjanak tovább a demokratikus úton, de erről
az algériai népnek kell döntenie.”
„A Líbiához és Szíriához fűződő kapcsolatok sokkal
összetettebbek. Az első célom az, hogy az Egyesült
Nemzetekkel egyeztetve helyreállítsuk és megvédjük a békét
és a stabilitást.”
„Líbiában [...] fokoznunk kell az erőfeszítéseinket, hogy
javítsuk a migránsok humanitárius helyzetét [...].”

„Az UNHCR-rel szorosan egyeztetve támogatnunk kell a
Szíriába történő önkéntes visszatéréseket, ha tiszteletben
tartják az önkéntes, biztonságos és méltóságteljes visszatérés
alapvető elveit.”
„Támogatnunk kell Libanont és Jordániát, azt a két országot,
amely nagyon sok menekültet fogad be.”
„Továbbra is támogatni fogjuk a gazdasági és politikai
reformokat [Egyiptomban]. Ugyanakkor folytatjuk a szoros
emberi jogi párbeszédet.”
„Továbbra is kiállok az EU irányvonala mellett, amely szerint
csak egy kétállami megoldás hozhat tartós békét a KözelKeleten, és együtt kell működnünk Izraellel és Palesztinával
ennek megvalósítása érdekében. [...] Rendelkezésemre állnak
az e folyamat ösztönzéséhez szükséges eszközök.”

Finanszírozási eszközök
„A [következő többéves pénzügyi keretbe tartozó
finanszírozási eszközökkel] kapcsolatos elvem az, hogy
elérhető, pragmatikus, hatékony és rugalmas finanszírozási
eszközöket akarunk.”
„Át kell tekinteni [a finanszírozási eszközök] irányítását, és
gondoskodni fogok arról, hogy figyelembe vegyék az Európai
Parlament véleményét.”
„[...] nyilvánvaló, hogy az Előcsatlakozási Támogatási Eszközt
kizárólag a csatlakozásra való felkészülés céljából fogják
felhasználni: a kapacitásbővítésre, a jogállamiságra és minden
más olyan területre, amelyek kulcsfontosságú fejlesztendő
területek ezekben a csatlakozásra váró országokban.”
„Lesz egy másik készülő pénzügyi eszközünk is, a
Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési
Eszköz (NDICI), amelyen belül forrásokat rendeltünk a
migrációhoz. Így az IPA és a migrációval kapcsolatos
fellépések nem fogják zavarni egymást [...].”

Kapcsolatok az Európai Parlamenttel
„Elkötelezett vagyok az Európai Parlamenttel folytatott szoros
együttműködés mellett. [...] Fontosnak tartom, hogy a
szerepeink kiegészítik egymást. Számítok arra, hogy az
Európai Unió érdekében teljes mértékben ki tudom használni
a parlamenti diplomáciát és a kormányokhoz fűződő
kapcsolatokat. Minden támogatást meg fogok adni, amire a
hatékony munkához Önöknek szükségük lesz.”
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TÁJÉKOZTATÓ

A biztosjelöltek meghallgatásai
2019. szeptember – november

A parlamenti meghallgatáson tett kötelezettségvállalások
STELLA KYRIAKIDES
Biztosjelölt
Egészségügy és élelmiszer-biztonság

Stella Kyriakides biztosjelölt 2019. október 1-jén jelent meg az Európai Parlament előtt, hogy választ adjon a
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság (ENVI) EP-képviselőinek kérdéseire. A
meghallgatás során számos kötelezettségvállalást fogalmazott meg, amelyeket bemutatunk ebben a
dokumentumban. Ezek a kötelezettségvállalások a portfóliójára vonatkoznak, amelyet az Ursula von der Leyen, az
Európai Bizottság megválasztott elnöke által neki küldött megbízólevél ismertet, és egyebek mellett a következőkre
terjed ki:
 a közegészségügy védelme és előmozdítása; és
 élelmiszer-biztonság és növény-egészségügy.
Megjegyzendő, hogy az ebben a dokumentumban szereplő idézetek csak a meghallgatás során tett szóbeli
kötelezettségvállalásokat említik meg. A nyilvános meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve elérhető a biztosjelöltek
meghallgatásának weboldalán. A biztosjelöltnek a meghallgatás előtt írásban is elküldtek néhány kérdést, amelyekre
írásbeli választ adott.

Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály
Szerző: Georgios Amanatidis
Belső Politikák Főigazgatósága
PE 638.436 - 2019. november
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A közegészségügy védelme és előmozdítása
Megfizethető gyógyszerek szállítása
„Biztosítani akarom, hogy a megfelelő eszközökkel
rendelkezzünk a polgáraink egészségének megőrzéséhez, és
ehhez létfontosságú a megfizethető gyógyszerek folyamatos
ellátása. Az EU gyógyszerészeti rendszere évtizedeken át
biztosította a polgárok hozzáférését a kiváló minőségű,
megfizethető gyógyszerekhez.”
„A gyógyszeriparnak jogi kötelezettsége biztosítani a betegek
gyógyszerekhez való hozzáférését és gyógyszerellátását .
Szorosan
együtt kell
működnünk
a
holisztikus
gyógyszerstratégia kialakításában, hogy azt tudjuk nyújtani,
amire a betegeknek szükségük van.”
„Biztosítanunk kell a tuberkulózisban, HIV/AIDS-ben és
hepatitiszben
szenvedő
emberek hozzáférését
az
innovációhoz és a gyógyszerekhez. [...] Ezek a betegségek
nagyon sok európai polgárt érintenek. Ez lesz az első
prioritásom az új Bizottságban.”
Orvostechnikai eszközök
„Az orvostechnikai
eszközökkel kapcsolatban
egy
korszerűsített és
megbízhatóbb
jogalkotási
keret
bevezetésére fogok összpontosítani. A betegbiztonság
javítása és az EU mint e terület globális vezetője szerepének
megszilárdítása érdekében ezt el kell végezni.”
Egészségügyi adattér és e-egészségügy
„E munka során ösztönözni kell a digitális technológiákat és a
mesterséges intelligenciát, mivel ezek konkrét előnyöket
nyújthatnak
a
betegeknek
és
az
egészségügyi
szakembereknek. Teljesen ki akarom aknázni ezeket a
lehetőségeket, és az egészségügyi adattér létrehozását a
helyes irányba tett fontos lépésnek tekintem.”
„A digitalizáció nagyon fontos része minden egészségügyi
programnak, és rendkívüli jelentősége van a polgárok
számára. [...] A Bizottságban elkötelezettek vagyunk a
digitalizáció mellett. Ez előmozdítaná a kutatást és innovációt;
már rendelkezésünkre állnak az európai referenciahálózatok,
és ezek hozzáférést biztosítanak a ritka betegségben
szenvedő emberek és a gyermekgyógyászat számára. Úgy
vélem, hogy ez radikálisan megváltoztathatja a betegellátást
és gondozást.”
„A jelenlegi digitális kor egyik hátránya sajnos az, hogy
mennyire könnyű hamis információkat terjeszteni oly sok
médiumon keresztül. [...] Ezért az oktatásban és az
egészségügyben együtt kell működnünk, hogy felvegyük a
küzdelmet a félretájékoztatással, amely mindenhol
megjelenik, és közvetlenül befolyásolja az emberi
egészséget.”
„[...] óvatosnak kell lennünk, ahogy a betegek személyes
adatainak védelme esetében is. Ezt mindig szem előtt kell
tartanunk, amikor az e-egészségügyről beszélünk.”

PE 629.837

Antimikrobiális rezisztencia
„ [...] Támogatni fogom, hogy szülessen nemzetközi
megállapodás az antimikrobiális szerek használatáról és az
azokhoz való hozzáférésről. E kiemelt ok miatt elsőbbséget
adok az antimikrobiális rezisztencia elleni, globális
egészségszemléleten alapuló európai cselekvési terv
végrehajtásának is.”
„Említettem az ipart és az innovációt. Úgy vélem, az Európai
Uniónak példát kell mutatnia ebben és a fejlődésben, hogy új
antimikrobiális szerek álljanak a betegek rendelkezésére.”
Védőoltás
Tudományos tény, hogy fontos a védőoltások alkalmazása,
mégis az utóbbi években számos járvány tört ki Európában: a
védőoltásokkal kapcsolatos bizalmatlanság miatt felütötte a
fejét a kanyaró. Nem azt mondom, hogy ez csak a
félretájékoztatásnak tudható be, mert összefüggésben van a
tagállamok védőoltási programjaival is, amelyek láthatóan
nem egységesek. [...] fel kell lépnünk a félretájékoztatás
minden forrása ellen, amely valójában negatív hatást gyakorol
arra, amit tudományos világnézetnek nevezünk.”
Terv a rák legyőzésére
„Úgy látom, hogy a rák legyőzésére irányuló tervünk érinti a
megbízólevelemben felsorolt összes intézkedést, azaz a
„termelőtől a fogyasztóig” stratégiát, a zöld megállapodást, az
antimikrobiális rezisztenciát, az innovációt és a gyógyszerek
megfizethetőségét. Foglalkoznia kell a megelőzéssel, a
diagnózissal, a kezeléssel, a túléléssel és a palliatív ellátással.
Az egészségügyi szektoron kívül ki kell terjednie más
ágazatokra és iparágakra is, beleértve az oktatást és a
környezetvédelmet is.”
„Mindig is az volt az irányadó elvem, hogy változtatni akarok a
rákbetegek életén. Személyes tapasztalataimból kiindulva
garantálhatom Önöknek, hogy a jelenlegi megbízatásom alatt
is ez lesz az irányadó elvem [...].”
Szervadományozás
„[...] mielőtt előterjesztenénk egy európai keretstratégiát a
szervadományozásról, szeretném látni az értékelést, amely
2019 végére várható, hogy felmérhessem, hol állunk és merre
induljunk el. A bizonyítékok, a tudományos eredmények
alapján kell elindulnunk, hogy a helyes döntéseket hozhassuk
meg.”
Az egészségügyi technológiák értékelése
„[...] e területen valóban keményen kell dolgoznunk, és
megpróbálok konszenzust elérni, hogy végül továbblépjen az
egészségügyi
technológiaértékelésről szóló
2018-as
bizottsági javaslat, mivel ez szerintem minden egészségügyi
rendszernek az egyik egy sürgető eleme, amelyet mi,
európaiak elő akarunk mozdítani.”

A biztosjelöltek meghallgatásain megfogalmazott kötelezettségvállalások
„[...] Nagyon szorosan együtt szeretnék működni a betegekkel,
de az összes többi érdekelt féllel is, hogy megtaláljuk az
egészségügyi
technológiaértékeléssel
kapcsolatos
konszenzushoz elvezető utat. Az nyilvánvalóvá vált, hogy az
önkéntes módszer nem működik. Szükségünk van a
szabványra, és tovább kell lépnünk.”
Mentális egészség

a tevékenységeket. [...] Nagyon szoros figyelemmel fogjuk
kísérni ezt a munkát, hogy eredményeket tudjunk elérni.”
„Az általános élelmiszerjog reményeim szerint meg fogja
változtatni az átláthatóság mértékét, ez eddig komoly
probléma volt, mert bizalmatlanná tette a polgárokat; ennél
határozottabban nem tudom mondani, hogy kötelezettséget
vállalok a peszticidektől való függőség csökkentésére és az
alacsony kockázatú alternatívák megtalálására.”

„[...] Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy újra napirendre
vegyük ezt a kérdést [a mentális egészség kérdését]. Úgy
vélem ugyanis, hogy a mentális egészség sok tagállamban
nem kapja meg az őt megillető figyelmet, és fontos, hogy
tegyünk valamit e trend megfordítása érdekében. Nem csak a
felnőttkori depresszióról beszélek; ha megfigyeljük a serdülők
körében tapasztalható magatartási problémákat, az
önpusztító magatartás terjedését, akkor láthatjuk, hogy
preventív módon kell dolgoznunk.”

„Azt viszont teljesen egyértelművé kívánom tenni, hogy ez a
kérdés nem vizsgálható elszigetelten. Része a zöld
megállapodásnak,
amelyért mindannyian
dolgozunk,
valamint része a „termelőtől a fogyasztóig” stratégiának is. És
ebből kiindulva látható, hogy nem tudunk hatékony
„termelőtől a fogyasztóig” stratégiát vagy eredményes zöld
megállapodást megvalósítani, ha nem akarunk vagy tudunk
szembenézni és foglalkozni olyan problémákkal, mint a
peszticidek.”

„[...] Együtt kívánok dolgozni a többi biztossal annak
érdekében, hogy a mentális egészség kérdéskörét beemeljem
sok más politikába is. Úgy vélem, képes lennék hangot adni
ennek az ügynek, és hallatni is fogom a hangomat.”

„Amit vállalni tudok [...], hogy nem fogunk enyhíteni a méhek
és más beporzók védelmére vonatkozó szabályokon. [...] A
méhek védelmének politikáink középpontjában kell állnia, és
ez része a zöld megállapodás politikáinak is [...]. Számomr a
elsődleges ügy a neonikotinoidok használatának csökkentése
és a helyettesítő anyagok megtalálása.

Emberi jogok
„Alapvető kiindulópontnak és számomra a legfontosabb
ügynek tekintem az emberi jogok védelmét és előmozdítását.
Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül érzékeny ügy olyan
területeken, mint a pszichiátria, hiszen nagyon egyszerű egy
címkét felragasztani pszichiátriai diagnózisként, ami nagyon
szubjektív is lehet, attól függően, hogy valaki milyen
kultúrából érkezett.”
Kutatás és innováció
„Elkötelezettek vagyunk az innováció mellett. Elkötelezettek
vagyunk a haladás és a kutatásba történő befektetés mellett.
A Horizont 2020 program már kötelezettséget vállalt erre.
Ezért mindenképpen prioritásnak tekinteném ezt az ügyet,
mivel az innováció és a tudomány terén elért haladás csak
eredményeket hozhat az európai egészségügy számára.
Hiszen ez érinti az ipart, a gyógyszereket, érinteni fogja a zöld
megállapodást és az általunk elfogyasztott élelmiszereket.”
„Így arra fogok törekedni, hogy egy nagyon felelős hangot
képviseljek a biztosi testületben, kiindulási alapként a
tudományt használva, de figyelembe véve és megosztva más
megfontolásokat is, hogy képes legyek másokat is meggyőzni,
hogy tovább kell lépnünk azon a számos politikai területen,
amelyekről tudjuk, hogy szükségesek az emberi egészség
védelméhez.”

Élelmiszer-biztonság és állat- és
növényegészségügy
Peszticidek
„[...] Vállalni tudom azt, hogy csökkentjük a peszticidektől való
függőségünket, megpróbálunk befektetni az alacsony
kockázatú alternatívák megtalálásába, és ösztönözzük ezeket

Endokrindiszruptor vegyületek
„Tudom, hogy ezek [az endokrindiszruptor vegyületek] hatást
gyakorolnak az emberi egészségre, és ezzel kapcsolatban
tennünk kell valamit. Vállalom, hogy megkezdem ezt a
munkát. Várjuk a célravezetőségi vizsgálat eredményeit. Már
várom, hogy együttműködjek Önökkel, és áttekintsük, mit kell
tennünk a továbblépés érdekében, mivel ez valóban nem az a
kérdés, amelyen túlléphetünk, ezzel tisztában vagyok.”
„Ezért rendkívül fontosnak tartom, hogy amikor az
endokrindiszruptor vegyületekről, a neonikotinoidokról, az új
tenyésztési technikákról és a peszticidekről beszélünk, tényleg
megvizsgáljuk a tudományos eredményeket.”
A fogyasztók tájékoztatásának javítása
„Az előre csomagolt élelmiszereken valóban kötelező [a
tápértékjelölés]. A polgárok akarják ezt. Információkat akarnak
a tápanyag-összetételről. Nyilvánvaló, hogy amikor leveszünk
valamit a polcról, egyre inkább azt nézzük, hogy tényleg azt
akarjuk-e megvenni, amit olvasunk. [...] A tápanyag-összetéte l
fontos. Ezek fontosak az állampolgárok számára. Az év végére
elkészül a jelentés a csomagolás felső részén közölt
információkról. Meg szeretném várni az eredményeket, és
utána továbblépni, továbbá azt is szeretném látni, hogy a
tagállamok közös megközelítést alakítanak ki [...].”
„Közös módszereket kell találnunk [a származás címkézésére],
hogy a fogyasztók megbízható információkat kapjanak,
amikor élelmiszert vásárolnak vagy élelmiszerekhez férnek
hozzá. Ennek értékelése jelenleg folyik. Áttekintem majd az
összes információt, majd javaslatot fogok benyújtani.”
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Állategészségügy és állatjólét
„Először is teljesen egyértelművé kívánom tenni, hogy az
állategészségügyet
és
az
állatjólétet a
globális
egészségszemlélet keretében vizsgálom [...]. [...] nem
beszélhetünk globális egészségszemléletről, ha nem az egész
területet vizsgáljuk, ez pedig kiterjed az emberre, a
környezetre és az állatok és növények egészségére.
Élelmiszer-pazarlás
„[...] Szeretném, ha ötéves cselekvési tervet tudnék benyújtani
az élelmiszer-pazarlás kezelésére, mert szerintem ez nagyon
fontos része a fenntartható élelmiszerekkel kapcsolatos
jelenlegi erőfeszítéseinknek.”
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok
„Ez [az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok]
rendkívül fontos témakör, hiszen az élelmiszerekbe kerülő és
az emberi egészséget potenciálisan megváltoztató vagy
befolyásoló anyagokról van szó, amelyek viszont az
élelmiszerek összetevőit is megváltoztatják. [...] Áttekinteném
a tudományos eredményeket, majd prioritásokat felállítva
lépnék tovább, kezdve azokkal az anyagokkal, amelyekről
tudjuk, hogy potenciálisan károsabbak az emberi egészségre.”

Kapcsolatok az Európai Parlamenttel
Együttműködés
Együtt fogok dolgozni az Európai Parlamenttel, a
tagállamokkal, az érdekelt felekkel és a többi biztossal a
közegészségügy javítása és Európa fenntartható jövőjének

biztosítása érdekében. Amennyiben gyenge pontokat
találunk a rendszereinkben, közösen kell megtalálnunk a
gyógymódot, teljes erőbedobással, ambiciózusan és
elkötelezetten dolgozva. A bizalom, az őszinteség, az
átláthatóság és az elszámoltathatóság alapján partnerségeket
kell kiépítenünk.”
„Igen, mindig tiszteletben tartom a demokráciát, másrészt
ezek nem csak üres szavak, odafigyelek a Parlamentre, a
rendelkezésükre fogok állni, és szorosan együtt fogok
működni Önökkel, mivel a Parlament az állásfoglalások
előterjesztésével kulcsszerepet játszott abban, hogy felhívja a
figyelmet több fent említett kérdésre is, mint például a GMOk és az új tenyésztési technikák, ami elvezetett a változáshoz.”
Átláthatóság és elszámoltathatóság
„Tevékenységünket az átláthatóságnak kell vezérelnie, és – ha
őszinték akarunk lenni itt egymással ebben a teremben – az
egyik ok, amiért a polgárok elvesztették a bizalmukat az
élelmiszer-biztonság, az innováció, a védelem terén végzett
tevékenységeinkkel kapcsolatban, az éppen amiatt van, mert
úgy érzik, hogy nincs átláthatóság azoknál az eredményeknél,
amelyekhez hozzá kellene férniük. Ezzel összefüggésbe n
korábban megemlítettem az általános élelmiszerjog területén
az átláthatóság alapján bevezetett változásokat, amelyek
reményeim szerint segítenek majd a jobb kapcsolatok
kiépítésében és a polgárok bizalmának elnyerésében. Erre
szerintem feltétlenül szükség van.”
„[...] Ha kineveznek egészségügyi biztosnak, azonnal meg
fogom kezdeni a munkát, és mindig átláthatóan és
konstruktívan
fogok
Önökhöz
fordulni,
elvégre
elszámoltathatók vagyunk az Önök részéről.”
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A biztosjelöltek meghallgatásai
2019. szeptember – november

A parlamenti meghallgatáson tett kötelezettségvállalások
DIDIER REYNDERS
Biztosjelölt
Jogérvényesülés

Didier Reynders biztosjelölt 2019. október 2-án jelent meg az Európai Parlament előtt, hogy választ adjon az
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, a Jogi Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság EPképviselőinek kérdéseire. A meghallgatás során számos kötelezettségvállalást fogalmazott meg, amelyeket
bemutatunk ebben a dokumentumban. Ezek a kötelezettségvállalások a portfóliójára vonatkoznak, amelyet az Ursula
von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke által neki küldött megbízólevél ismertet, és egyebek mellett
a következőkre terjed ki:
 a jogállamiság fenntartása; és
 jogérvényesülés és fogyasztóvédelem.
Megjegyzendő, hogy az ebben a dokumentumban szereplő idézetek csak a meghallgatás során tett szóbeli
kötelezettségvállalásokat említik meg. A nyilvános meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve elérhető a biztosjelöltek
meghallgatásának weboldalán. A biztosjelöltnek a meghallgatás előtt írásban is elküldtek néhány kérdést, amelyekre
írásbeli választ adott.

Állampolgári Jogi és Alkotmányügyi Tematikus Főosztály
Szerzők: Ottavio Marzocchi; Udo Bux
Belső Politikák Főigazgatósága
PE 621.923 - 2019. október
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A jogállamiság fenntartása
Átfogó vita a jogállamiságról, az alapvető jogokról és a
demokráciáról
„A jogállamiságról szóló jelentésen fogok dolgozni – hogyan
lehet felépíteni a folyamatot –, és intézményközi vitára
kívánom bocsátani a jogállamiság, az alapvető jogok és a
demokrácia teljes, átfogó kérdéskörét.”
Európai jogállamisági mechanizmus
„Júliusban a Bizottság benyújtotta az átfogó európai
jogállamisági mechanizmusra vonatkozó javaslatait. Elő
fogom mozdítani a jogállamiság kultúráját, megelőzöm a
jogállamisággal kapcsolatos aggályok kialakulását, szükség
esetén pedig reagálni fogok.”
„Azt akarom, hogy jövőre felálljon és működjön ez az új
mechanizmus egy inkluzív, megkülönböztetéstől mentes és
preventív éves eljárás keretében. Ennek alapján éves jelentés
fog készülni, amelyet az igazságügyi eredménytábla támaszt
majd alá.”
A tagállamokban a jogállamiság helyzetét nyomon
követő párbeszéd és együttműködés a tagállamokkal és
más intézményekkel
„A nyomon követés kiterjed minden tagállamra, de azokban a
tagállamokban
fog mélyebbre ásni, ahol különös
kockázatokat azonosítottak. Különös figyelmet fogok
fordítani
e
nyomon
követés
objektivitására
és
igazságosságára, a párbeszéd kialakításának módjára, és
biztosítani fogom a bevált gyakorlatok megosztását, hogy
segítsünk a tagállamoknak.”
A teljes eszközkészlet felhasználása, beleértve a
szankciókat
„Minden rendelkezésünkre álló eszközt fel kell használnunk
[...]. Bízhatnak bennem, nem fogok habozni, ha a
jogállamiság veszélybe kerül. Nem kötök kompromisszumot,
ha a demokrácia forog kockán.”
Ajánlások
„Szintén nagyon fontos, hogy ajánlásokat küldjünk minden
tagállamnak, és megkülönböztetés nélkül minden tagállam
részére észrevételeket fogalmazzunk meg [...]. Meglepett,
hogy oly sok éve már észrevételeket lehet fűzni a
költségvetési helyzethez, ami egy szükségszerűség, viszont
nem annyira magától értetődő, hogy a közös értékeinkkel
kapcsolatban is észrevételeket tegyünk.”
A 7. cikk szerinti eljárás
„Nagyon egyértelmű a helyzet: folytatni akarom a 7. cikk
szerinti eljárást, nem csak a jelenleg folyamatban lévő
ügyekben, hanem szükség esetén más ügyekben is. Tudom,
hogy más tagállamokban más, eltérő típusú problémák
lehetnek, és szükség esetén ugyanolyan módon kell
alkalmaznunk az eljárást.”
Az EP mutassa be a Tanácsban a Magyarországgal
kapcsolatban elindított 7. cikk szerinti eljárásra
vonatkozó kezdeményezését
„Magyarországgal kapcsolatban – ahogy Önök is látták,
folyamatban van egy eljárás – azt kértem a Tanácsban, és ez a
jelenlegi Bizottság álláspontja is, hogy a Parlament jöjjön el és
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adja elő álláspontját, hiszen az eljárás itt a Parlamentben
indult el, pontosan ugyanilyen módon és nagyon szilárd
alapokon.”
Éves ciklus, média és demokrácia
„Az első feladatom az lesz, hogy vezessem a Bizottságnak az
emberi jogokról szóló jelentés elkészítésére irányuló
munkáját, amely nem csak a jogállamisággal fog foglalkozni,
hanem szélesebb területeket is felölel. A Bizottság első
évében vissza fogok térni egy dokumentummal, amely
vitaalapként fog szolgálni a Parlamentben és reményeim
szerint a Tanácsban is.”
Jogállamisági feltételek
„Úgy vélem, hogy gyorsan megállapodásra fogunk jutni a
társjogalkotókkal ebben a témában, hiszen ez azt jelenti, hogy
meg lehet hozni a felfüggesztéssel vagy összességében a
pénz elvesztésével járó költségvetési intézkedéseket a
jogállamiság tekintetében általánossá vált hiányosságok
esetén.”
Jelentések a demokráciával kapcsolatos új stratégiáról és
az Alapjogi Chartáról
„A Bizottság jelentést tervez készíteni az Alapjogi Chartáról is,
így lehetséges, hogy jelentést terjeszt majd elő. Dolgozni
fogunk a demokráciára irányuló új stratégián, így lehetséges,
hogy jelentés készül a demokráciáról.”
Intézményközi megállapodás
„Lehetséges, hogy vitát fogunk folytatni egy intézményközi
megállapodásról. Nem tudom, hogy ez formális vita lesz-e,
mert hosszú vagy talán középtávú folyamatról van szó, de
mindenesetre haladéktalanul elkezdődik.”
A Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament
munkacsoportja
„Javasolni fogom, hogy szervezzünk munkacsoportot a három
intézmény részvételével [...] és vizsgáljuk meg, hogyan tudjuk
együtt alakítani az eljárást. Természetesen először a
jogállamiságról szóló jelentésen fogok dolgozni – azon, hogy
hogyan lehet felépíteni a folyamatot –, és intézményközi
vitára kívánom bocsátani a jogállamiság, az alapvető jogok és
a demokrácia teljes, átfogó kérdéskörét [...]. Remélem, hogy a
lehető leghamarabb el tudjuk indítani ezt a munkacsoportot
[...]. Nincs ellenemre, hogy konzultációkat folytassunk, és
megvitassuk a kérdést független szakértőkkel, független
szervekkel, de talán nem kellene egy új testületet létrehozni.”
A 2. cikk a külkapcsolatokban
„Szilárdan elkötelezett vagyok amellett, hogy a 2. cikket
tiszteletben tartsák az EU-ban, és exportáljuk az értékeinket
is.”
Kisebbségek és veszélyeztetett csoportok
„Elkötelezett vagyok [...] a kisebbségek és a kisebbségi jogok
védelme mellett. Önök beszéltek LMBT-személyekről, és ez az
ő esetükben is fennáll. Természetesen foglalkozni fogunk az
ügyükkel, hiszen ők mind veszélyeztetett csoportok, de
nagyon aktívnak kell lennünk a terepen is, nem csak az
eszközkészletünkben meglévő általános eljárásokban.”
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Jogérvényesülés és fogyasztóvédelem
A jogérvényesülésen alapuló térség kialakítása az
igazságügyi együttműködésen keresztül
„Meg kell erősítenünk a polgári és politikai ügyekben
folytatott igazságügyi együttműködést. Az európai
polgároknak joguk van arra, hogy a szabad mozgás teljes körű
tiszteletben tartása mellett az EU-ban éljenek és dolgozzanak.
Kölcsönös bizalom
„Ez azt jelenti, hogy a sokszínűség tiszteletben tartása mellett
garantáljuk a különböző jogi hagyományokat is, de ezek nem
akadályozhatják szabadságunkat vagy biztonságunkat. Azon
fogok dolgozni, hogy megteremtsem a bizalom légkörét a
különböző jogrendjeink között.”
Az alapvető jogok védelme biztosított a bűnüldözés
során?
„A válasz: igen [...]. Ha megkapom ezt a portfóliót, védelmezni
fogom az alapvető jogokat [...]. Mindenképpen [...]. Ez
nyilvánvaló.”
Az európai elfogatóparancs
„Folytatni fogom az európai elfogatóparancs alkalmazásának
nyomon követését, és szorosan együttműködök Önökkel és a
tagállamokkal annak folyamatos javítása érdekében [...]. Meg
fogjuk vizsgálni, hogy a megfelelőség értékelése fényében
szükség van-e kötelezettségszegési eljárásokra. Komolyan
fontolóra veszem, hogy javaslatot nyújtsak be az európai
elfogatóparancs felülvizsgálatára.
Börtönkörülmények és az előzetes letartóztatás
„Azt is megvizsgálom, hogyan lehetne javítani a
börtönkörülményeket az Unióban, és utánajárok annak az
elképzelésnek, hogy a bizalom erősítése érdekében
minimumszabályokat
vezessünk
be
az
előzetes
letartóztatásra.”
Az Europol tárgyalásai a partnerekkel
„Úgy gondolom, képesnek kell lennünk arra, hogy a
megállapodások letárgyalása és megkötése során is figyelmet
fordítsunk az alapvető jogokra és az emberi jogokra.
Természetesen felügyelem majd azokat az ügynökségeket,
amelyek közvetlenebbül függenek a Jogérvényesülési
Főigazgatóságtól.”
Európai Ügyészség
„Elsődleges feladatom biztosítani azt, hogy a következő év
végén helyesen vezessük be az Európai Ügyészséget. Ennek
érdekében együtt fogok működni a főügyésszel és az
ideiglenes hivatallal, és még sok lépés van hátra ezen az úton
[...]. Először is létre kell hoznunk az ügyészi kollégiumot. Ezért
nyomást kell gyakorolnunk a tagállamokra, hogy
szervezzenek kollégiumot. Második lépésben nyomást kell
gyakorolnunk az Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló
irányelv helyes végrehajtása érdekében, mivel ennek
hiányában az új európai ügyész nehezen tud majd dolgozni az
európai költségvetés helyzetét érintő ügyekben. Ezt követően
pedig [...] fontos, hogy elégséges – humán és pénzügyi –
erőforrást biztosítsunk az Európai Ügyészségnek, én pedig
gondoskodni fogok arról, hogy a többéves pénzügyi keretben
meg lehessen védeni ezt.”

Eurojust
„Az igazságszolgáltatás terén különösen fontos szerepe van az
Eurojustnak, amely elősegíti az igazságügyi szervek közötti
koordinációt,
főként a
szellemi tulajdont érintő
bűncselekmények elleni küzdelemben. Ez tehát egy olyan
elem, ahol kívánatos az erőteljesebb fellépés, az Eurojust
pedig jelentést készít az igazságügyi kihívásokról és az ilyen
típusú
bűncselekmények
elleni
küzdelem
bevált
módszereiről. Ezért dolgozni fogunk a bevált gyakorlatok
tagállamok közötti cseréjén.”
Általános adatvédelmi rendelet, az európai megközelítés
mint globális modell népszerűsítése
„Az egyik prioritásom annak biztosítása lesz, hogy alapvető
jogok teljes körű védelmet élvezzenek a digitális korban [...].
Gondoskodnunk kell arról, hogy az új jogalkotási keretet teljes
körűen végrehajtsák, ezzel egyidejűleg pedig továbbra is
előmozdítsuk értékeinket és normáinkat a világban [...].
Gyakran hallok bírálatokat az általános adatvédelmi
rendelettel kapcsolatban,
pedig
az
egyszerűsített
mechanizmusokat biztosít a kis- és középvállalkozások
számára. Ezért ebben a szellemben próbálok majd dolgozni,
hogy lehetőség szerint felszámoljam a kis- és
középvállalkozásokat vagy induló innovatív vállalkozásokat
akadályozó számos szükségtelen korlátozást.”
Alapvető jogok, a mesterséges intelligencia emberi és
etikai vonatkozásai
„Az első 100 napban megpróbálunk kidolgozni egy új
horizontális jogszabályt a mesterséges intelligencia emberi és
etikai vonatkozásairól [...]. Egyre több és több információt kell
kérnünk az algoritmusokról és az algoritmusok logikai
működéséről [...]. Így a Bizottságnak nem csak egy új
jogszabályt kell létrehoznia, hanem a nemzeti hatóságoknak
is segítenie kell az információszerzésre szolgáló tesztek és
ellenőrzések megszervezésében [...]. Ágazati szituációkban
fogunk dolgozni, mivel a nehézségek részletesebbek a
közlekedési ágazatban vagy az egészségügyben, mint más
típusú tevékenységeknél.”
Arany vízumok
„A szabad mozgáshoz kapcsolódnak bizonyos jogok, például
szavazati jog az európai parlamenti választásokon, ezért
szigorúnak kell lennünk [...]. Hiszen, ahogy Önök is említették,
vannak kockázatok: a korrupció, a pénzmosás, de számos más,
ezekkel összefüggő kockázat is. Ezért elkötelezetten fogok
küzdeni ez ellen, hiszen meg kell védenünk az európai
polgárságot. Ez az értékeink egy valóban fontos eleme.”
Visszaélést bejelentő személyek
„Úgy vélem, hogy minden tagállam alkalmaznia kell az
irányelvet, és hogy ez nem csupán követelmény, hanem
nagyon is lehetséges, és én meg kívánom vitatni a
tagállamokkal, hogy – ahogy említettem – kiegészítő
segítségnyújtási és támogató intézkedéseket fogadjunk el.
Ez történhet jogi és pénzügyi támogatás és – ahogy
említettem – pszichológiai segítségnyújtás formájában.
Így ezeken a különböző pontokon látni fogom, hogy a
tagállamok tovább akarnak-e lépni, és szükség van-e európai
szintű továbblépésre.”
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Európai polgárság
„A következő prioritások szerint akarok továbblépni: [...] a
polgárok szabad mozgásának védelme érdekében, különösen
a brexittel összefüggésben, amely nagyon gyorsan újra
napirendre fog kerülni.”
Társasági jog
„Nagy elkötelezettséggel fogok együttműködni Önökkel és a
Tanáccsal, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy új
követelményeket illesszünk be a társasági jogba. Önök
beszéltek az emberi jogokról is [...]. Jelenleg sok vállalat
fogalmazott meg önkéntes kötelezettségvállalásokat, ez
azonban nem elegendő. Biztos vagyok abban, hogy valódi
változtatásokat kell bevezetnünk a társasági jogban, hogy
több kötelezettséget írjunk elő a vállalatok szociális érdekeivel
kapcsolatban, és abban is biztos vagyok, hogy elég fontos
lenne megvitatni az ellátási láncot is.”
Képviseleti eljárások
„ [...] Szorgalmazni fogom a képviseleti eljárásokról szóló
javaslat gyors elfogadását. Az európai fogyasztók körében
nagyon nagy igény van a kollektív jogorvoslati lehetőségekre
is.”
„ [...] először a kollektív jogorvoslat megszervezése érdekében
el kell fogadnunk az új irányelvet, a képviseleti eljárásokról
szóló irányelvet, hiszen Önök is tudják, hogy lehetőség szerint
novemberben el kell jutnunk a tanácsi álláspontig, így az első
lépésnél vagyunk, és én is teljesen osztom azt a nézetet, hogy
ezt meg kell csinálnunk, és meg kell szerveznünk a
folyamatot.”
Kettős minőségű termékek
„Folytatnunk kell a csalárd és agresszív értékesítés letörését, és
meg kell védenünk a veszélyeztetett fogyasztókat. Nagyon
ébernek kell lennünk a kettős minőségű termékek
kockázatával kapcsolatban [...]. Ugyanazt a tisztességes
hozzáállást várjuk el, bárhol éljenek is a fogyasztók.”
Termékbiztonság
„Meg fogom vizsgálni az általános termékbiztonsági irányelv
aktualizálását, hogy az online szállítói lánc minden szereplője
csökkentse a nem biztonságos termékek számát. Egyben
egyértelmű szabályokat akarok teremteni az online fogyasztói
utakban
érintett összes
szolgáltató
felelősségével
kapcsolatban.”
Felelősség a mesterséges intelligenciával összefüggésbe n
„ [...] a mesterséges intelligencia emberi és etikai
szempontjaival kapcsolatban, és meglátjuk, hogyan lehet
továbblépni a felelősség terén [...]. A biztonság nagyon fontos
kérdés, ahogy az emberi és etikai szempontok és a felelősség

is, de azt nem tudom garantálni Önöknek, hogy az első 100
napban új rendeletet alkotunk a felelősségről. Ez hosszabb
ideig is eltarthat.”
A fogyasztóvédelmi jog hatékony érvényesítése
„Különös hangsúlyt akarok fektetni a hatékony érvényesítésre.
[...] Biztosítanunk kell a hatékony végrehajtást mind az Unión
belül, mind pedig a nemzetközi partnereinkkel szemben.”
A fogyasztói kapacitás erősítése
„A zöld megállapodással kapcsolatos stratégiákban az első
100 napban megpróbáljuk megvizsgálni, mennyire lehet
együttműködni a kínálati oldallal, és a fogyasztók mennyire
tudnak részt venni a zöld gazdaságra való gyorsabb
átállásban. Biztos vagyok abban, hogy – természetesen első
lépésként – több információt kell adnunk a fogyasztóknak,
hogy dönteni tudjanak egy másik termékre való átállásról.”
Fenntarthatóság, tartósság, javíthatóság
„Mindenekelőtt az Európai Unió tagállamaiként mindannyian
elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az ENSZ szintjén eleget
tegyünk a fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatos
vállalásainknak.”
„Megismétlem, amit a bevezető megjegyzéseimben már
említettem, hogy nagyon fontos a keresleti oldal – azaz a
fogyasztói kapacitás – felhasználása a fenntartható gazdaság
irányába mutató valós folyamat megszervezéséhez, és biztos
vagyok abban, hogy ha teljes körűen tiszteletben akarjuk
tartani a fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatban az ENSZ
szintjén vállalt kötelezettségeket, akkor meg kell tennünk ezt,
és nagyon aktívnak kell lennünk.”
„Nagyon világosan elmondtam, hogy a fenntarthatósággal és
a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos számos kérdésben
hatékonyan tájékoztatnunk kell a fogyasztókat. Így a
vállalatok feladata, hogy pontos információkkal szolgáljanak a
fogyasztóknak [...] számos termék tartósságáról és
javíthatóságáról, de a tartalék alkatrészek elérhetőségéről is. A
javíthatósághoz azt fűzném hozzá, hogy [...] lehetőséget kell
adni a harmadik felek általi javításra is, nem csak a terméket
értékesítő vállalatok általi javításra [...]. Úgy vélem tehát, hogy
mindezekben a kérdésekben valószínűleg jogszabályokat kell
majd alkotnunk [...]. Megvizsgáljuk a helyzetet, hogy
továbblépjünk-e egy fenntarthatósági kötelezettség felé. [...]”
Tervezett elavulás
„A tervezett elavulást, ha valóban bebizonyosodik,
bűncselekménynek kell tekinteni, amit a hatóságok
büntethetnek. Elképzelhetetlen, hogy az elavulás a termék
tervezett részévé váljon, és hogy mi ezt önként eltűrjük, hogy
ne legyenek következményei.”
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A biztosjelöltek meghallgatásai
2019. szeptember – november

A parlamenti meghallgatáson tett kötelezettségvállalások
ADINA-IOANA VĂLEAN
Biztosjelölt
Közlekedés

Adina-Ioana Vălean biztosjelölt 2019. november 14-én jelent meg az Európai Parlament előtt, hogy választ adjon a
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság EP-képviselőinek kérdéseire. A meghallgatás során számos
kötelezettségvállalást fogalmazott meg, amelyeket bemutatunk ebben a dokumentumban. Ezek a
kötelezettségvállalások a portfóliójára vonatkoznak, amelyet az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság
megválasztott elnöke által neki küldött megbízólevél ismertet, és egyebek mellett a következőkre terjed ki:


fenntartható, biztonságos és megfizethető közlekedés.

Megjegyzendő, hogy az ebben a dokumentumban szereplő idézetek csak a meghallgatás során tett szóbeli
kötelezettségvállalásokat említik meg. A nyilvános meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve elérhető a biztosjelöltek
meghallgatásának weboldalán. A biztosjelöltnek a meghallgatás előtt írásban is elküldtek néhány kérdést, amelyekre
írásbeli választ adott.

Strukturális és Kohéziós Politikai Tematikus Főosztály
Szerzők: Esteban Coito Gonzalez
Belső Politikák Főigazgatósága
PE 629.210 - 2019. november
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Fenntartható, biztonságos és megfizethető
közlekedés
Együttműködés az Európai Parlamenttel
„Tudom, mennyire fontos egy biztosnak, hogy az Európai
Parlament tagjainak szakértelmére és tapasztalatár a
támaszkodhasson, ezért vállalom, hogy már a kezdetektől
fogva megosztom Önökkel az elképzeléseket és projekteket,
és együtt fogunk dolgozni a teljes jogalkotási folyamatban.”
„Vállalom, hogy jó megoldásokat kínálok az érdekelt felekkel
folytatott munkához, a Parlamenttel folytatott munkához ,
hogy megoldjuk a problémákat és megtaláljuk a megfelelő
utakat az emberek összekapcsolásához, a mozgáshoz, hogy
megfizethető áron igazságos és inkluzív közlekedést
alakítsunk ki, beleértve a légi közlekedést is.
„[...]
Sok
tennivaló
lesz
a
közlekedésben
és
idegenforgalomban, amelyekkel kapcsolatban
[...] a
közlekedéspolitikáért felelős biztosnak kötelezettséget kell
vállalnia az Európai Parlamenttel együtt, majd [ki kell
dolgoznia] ezt a munkát, és [meg kell vitatnia] a biztosi
testületben.”
A fenntartható és intelligens közlekedés stratégiája
„Keményen fogok dolgozni, hogy csökkentsem a mobilitás és
a szállítási tevékenységek környezeti lábnyomát, és
gondoskodjak arról, hogy intézkedéseink még inkább
hozzájáruljanak a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez és a
levegőminőség javításához.”
„Az európai zöld megállapodás részeként támogatni fogom az
iparral az értéklánc mentén létrehozandó partnerségeket.”
„Szorgalmazni fogom, hogy végre megvalósítsuk a mindenre
kiterjedő egységes európai égboltot [...]. Nem fogom azt
mondani, hogy kevesebb járatra van szükségünk, viszont
hatékonyabbnak, fenntarthatóbbnak kell lennünk, és jobb,
hatékonyabb
forgalomirányítási
rendszereket
kell
bevezetnünk.”
„Ami a kikötőket illeti, a tengeri ágazat természetesen
hatalmas üzlet Európának. Meg kell védenünk és meg kell
szilárdítanunk ezt, fenntarthatóbbá, zöldebbé kell tenni, de
ennek egy pozitív – zöldebb és versenyképesebb – megoldás
részét kell képeznie [...] a piacainkon működő összes harmadi k
országbeli
szereplőnek
tiszteletben
kell
tartania
szabályainkat, és része a Bizottság munkájának, hogy
figyelemmel kísérje és biztosítsa ennek teljesülését.”
„[...] fenntartható városi mobilitástervezési stratégiák [...]
Ezzel kapcsolatban én az európai megközelítést részesíteném
előnyben, elkerülve a túlzott széttagoltságot, mivel a
széttagoltság e tekintetben rossz a határokon át utazóknak
[...] meglátjuk, hogy európai szinten lesz-e szükség további
fellépésre.”
A külső költségek internalizálása/energiaadóztatás
„2050-re karbonsemlegessé akarunk válni, ami újabb
politikákat és további erőfeszítéseket tesz szükségessé.”
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„Ezért internalizálnunk kell e külső költségek egy részét [...] a
felhasználónak nagyobb mértékben kell hozzájárulnia azon a
területen, ami szennyez.”
„Vállalom, hogy nem fogom kizárni az adózást, ez teljesen
nyilvánvaló [...] Arra fogok összpontosítani, hogyan tudunk
fejlődni, és alacsonyabb árakon megfizethetőbbé tenni a
vonatközlekedést.”
„Utána pedig ott van a fenntartható alternatív üzemanyagok
és az adózás kérdése, ezek mind az asztalon vannak, nem
akarok semmit sem rejtegetni, és vállalom, hogy mindegyik
ügyön dolgozni fogok, hogy csökkentsem a légi közlekedés
kibocsátását, és vonzóbbá tegyem a vasutat a személy- ás
áruszállítás számára.”
A kibocsátáskereskedelmi rendszer kiterjesztése
A rám bízott feladatok egyike, hogy csökkentsük a
légitársaságoknak járó kibocsátási egységeket azzal a céllal,
hogy idővel eltöröljük azt, továbbá hogy kiterjesszük a
kibocsátáskereskedelmi rendszert a tengerhasznosítási
ágazatra is, ami értékes változáshoz fog vezetni. Általában a
felhasználóknak kell viselniük utazásuk költségeit, nem a
társadalom egészének.”
„[...] a kibocsátáskereskedelmi rendszernek a légi
közlekedésben csökkentenie kell a kibocsátásokat. Itt van a
CORSIA rendszer: ha elfogadják, azonnal vállaljuk a
bevezetését, hogy ellentételezni tudjuk a kibocsátásokat.”
„[...] EU ETS [...] Vállalom, és közösen is vállalnunk kell, hogy a
tengeri kibocsátások csökkentése érdekében bevezetünk egy
ilyen eszközt.”
„[...] amikor bevezetjük majd az EU kibocsátáskereskedelmi
rendszerét a tengeri ágazatban [...] óvatosak leszünk, és
megpróbáljuk megőrizni az ágazat versenyképességét, hiszen
az nagyon fontos számunkra.”
A fenntartható és alternatív üzemanyagok bevezetése a
közúti, tengeri és légi közlekedésben
„A tagállamokkal és a magánbefektetőkkel közösen fogok
dolgozni azon, hogy lényegesen több nyilvánosan
hozzáférhető feltöltő- vagy töltőállomást telepítsünk. Elő
akarom mozdítani a fenntartható üzemanyagok bevezetését
a közúti, tengeri és légi közlekedésben.”
„[...] a fenntarthatóbb üzemanyagok bevezetése. A tengeri
közlekedésben [...] a célom – kötelezettségvállalásom – az,
hogy támogassam a fenntarthatóbb és ebben a szakaszban
életképes megoldásokat, és ösztönözzem az új technológiai
fejlesztéseket, új kutatási programokat.”
„Intézkedéscsomagról van tehát szó, amelynek fő elemei a
széntelenítés, a
környezetbarát
szemlélet és
a
versenyképesség megtartása.”
Digitális innováció és folyamatos korszerűsítés a fő
közlekedési rendszerekben
„Teljes körűen ki kell aknáznunk a digitalizáció előnyeit, hogy
biztonságosabbá,
tisztábbá,
hatékonyabbá
és
hozzáférhetőbbé tegyük a közlekedést.”

A biztosjelöltek meghallgatásain megfogalmazott kötelezettségvállalások
„Kialakulóban van a digitális megoldások valódi piaca, és azt
akarom, hogy megmaradjon az EU vezető szerepe: a blokklánc
technológiától kezdve a digitális feltérképezésen és nyomon
követésen át az összekapcsolt és automatizált járművekig,
repülőgépekig és hajókig.”
„Az új technológiák segítségével integrálnunk kell a vasutat és
a logisztikai változásokat, nyílt hozzáférésű adatokra van
szükségünk például a várható érkezési időkről, és
mindenképpen egy új jelzőrendszert kell kialakítanunk.”
Szociális dimenzió
„A munkahelyeket érinteni fogja az átalakulás, ezért
elsőbbséget adok az átképzésbe történő befektetéseknek,
hogy például a gépjárműipari régiók társadalmilag és
gazdaságilag is virágzó térségek maradjanak.”
„Folytatni akarom „A nők és a közlekedés” platform
kezdeményezését, és ki akarom aknázni a nemek közötti
egyensúlyban
és
a
nemek
közötti egyenlőség
érvényesítésében rejlő lehetőségeket.”
„El kell magyaráznunk [az embereknek], és meg kell
szereznünk a támogatásukat, hogy ne rettenjenek meg attól,
hogy a jövő korszerű közlekedése miatt bárkit is
hátrahagyunk. Teljesen elkötelezett vagyok e megközelítés
mellett, és figyelemmel fogom kísérni a már folyamatban lévő
munkát is.”
„A légiközlekedési ágazat egy rendkívül versengő szektor [...].
Mindenkit be kell vonnunk, a tagállamokat, a légitársaságokat ,
a légi személyzetek szövetségeit, a munkavállalói és
munkáltatói szervezeteket és a Parlamentet is [...].
Lényegében azt mondom, hogy meg fogok hozni minden
szükséges jogalkotási vagy egyéb intézkedést e hiányosságok,
az összes említett probléma kezelése érdekében.”
„Együtt [akarok] működni a kollégáimmal, a többi biztossal,
hogy jó intézkedéseket hozzunk a különböző területeken,
hogy a közlekedésben a munkavállalók, illetve a
munkakörnyezet védve legyenek a csalással és a visszaéléssel,
a rossz munkakörülményekkel szemben. Úgy gondolom,
hogy ez egy humanista kötelezettségvállalás.”
Katonai mobilitás
„A közlekedési infrastruktúra létfontosságú az európai
védelmi stratégia támogatásához. Amikor az infrastruktúrába
fektetünk be, nem szabad megfeledkezni csapataink és
felszereléseik jobb mobilitásáról, a kettős felhasználású,
polgári és katonai célokat is szolgáló termékek pedig nagy
lehetőséget jelentenek az Uniónak, és stratégiai döntés
tárgyát kell képezniük.”
Vezető szerep a nemzetközi fórumokon
„Globálisan gondolkodva a megválasztott elnök jövőképe egy
geopolitikai szemléletű Bizottság jövőképe. Pontosan erre van
szükségünk. Arra van szükségünk, hogy Európa fenntartsa a
multilateralizmusát a globális színtéren. A közlekedés
szempontjából ez azt jelenti, hogy Európának csomópontt á
kell válnia minden szomszédos régió számára, de ami még
fontosabb, a globális szállítói láncok és utasforgalom számár a

is, és ez rendkívül fontos lesz a versenyképességünk
szempontjából.”
„Versenyelőnyünk megerősíthető, ha megfelelően lépünk fel
a nemzetközi szervezeteinkben, például a Nemzetközi
Tengerészeti Szervezetben (IMO) és a Nemzetközi Polgári
Repülési
Szervezetben
(ICAO),
hogy
átgondoljuk
sikertörténeteink előnyeit.”
Együttműködés a fő partnerekkel
„Vannak megállapodásaink, a megállapodásokban pedig
szabályaink, amelyeket érvényesítenünk kell. Úgy vélem,
egyenlő
versenyfeltételeket kell
biztosítanunk
a
vállalatainknak és azoknak, akik belépnek a piacainkra [...]. Ez
folyamatos része a munkámnak.”
„[...] meg kell erősítenünk a piaci versenyt, hogy jó díjszabási
rendszert alakítsunk ki [...]. Figyelemmel kísérem és értékelem
majd, hogy pontosan mi folyik, hogy mit nem hajtanak végre,
és megpróbálom kikényszeríteni a végrehajtást.”
„[...] ahol a dolgok nem haladnak előre, ott természetesen
kötelezettségszegési eljárást indítunk.”
„Nos, mindannyian ismerjük ezt a vitatott kérdést a gibraltári
repülőtérrel kapcsolatban [...] természetesen nem kérdés,
hogy ha a brexit bekövetkezik, akkor én az Európai Unió
tagállamait képviselő biztos leszek.”
Transzeurópai közlekedési hálózatok
„Elleneztem a jelenlegi többéves pénzügyi keretben
bevezetett csökkentéseket, és vállalom Önök előtt, hogy a
következő többéves pénzügyi keretben védelmezni fogom az
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz költségvetését.”
„Be kell fejeznünk a törzshálózatot, támogatnunk kell a
repülőterek és kikötők szerepét a regionális és helyi
helyszíneken.”
„2021-ben felül fogjuk vizsgálni a 20 hálózatra vonatkoz ó
iránymutatásokat is, tudom, hogy erre kötelezettséget
vállaltak [...] jobban hozzá kell járulnunk az ebben a
hálózatban, különösen a vasúti hálózatban felmerülő
projektekhez.”
„[...] egy egységes hatóság létrehozása, amely kezeli az összes
eljárást [...] ez egy újabb bürokratikus réteget vezethet be [...]
ezt nem akarjuk, és emellett valamivel rövidebb, például
kétéves végrehajtási időszakokat akarunk bevezetni.”
Az infrastruktúra-hálózat
hálózati kapcsolatok

hiányzó összeköttetései és

„Tehát egyrészt magába az infrastruktúrába kell befektetnünk,
a multimodalitásba.”
„Továbbra is a hálózati összekapcsoltság a legfontosabb
dolog, mi pedig ebbe fogunk beruházni. Ahogy korábban is
említettem, az Európai Unió versenypolitikája keretében
továbbra is támogatnunk kell a helyi vagy regionális
repülőtereket és kikötőket.”
„Támogatom az éjszakai vonatokat, amíg versenyképesek, és
az éjszakai vonatok esetében közszolgáltatási kötelezettségek
alkalmazhatók.”
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Megfizethető, megbízható és akadálymentes közlekedés
mindenki számára

vállalást. Ebben a feladatban szükségem van az Önök
támogatására.”

„A mobilitást mint szolgáltatást kívánom előmozdítani, a
hagyományos
személygépkocsik
alternatíváit
megfizethetővé akarom tenni, ehhez kell igazítani az
infrastruktúrát, valamint intelligens és megosztásalapú
megoldásokat kell befogadni.”

„Elkötelezettek vagyunk a nullás vízió mellett, azaz hogy 2050re nem legyen haláleset az utakon. Egy stratégiát fogunk
elfogadni, és azt tervezem, hogy határozottan támogatni
fogom ezt a stratégiát.”

Biztonsági szabványok
„Az évi 25 000 közúti haláleset egyszerűen elfogadhatatlan.
Közös célként kell kitűzni, hogy 2030-ig 2020-hoz képest a
felére csökkentjük a halálesetek és súlyos sérülések számát .
Minden rendelkezésre álló erőforrást arra fogok fordítani,
hogy meggyőzzem a minisztereket, befektetőket és
fejlesztőket, hogy véglegesen internalizálják ezt a biztonsági

Utasjogok
„A mozgáskorlátozott utazók számára lehetővé kell tenni,
hogy ugyanolyan könnyen mozoghassanak, mint mindenki
más. A távoli területeken élőket jobban össze kell kapcsolni a
közlekedési hálózatunkkal. [...] Európa ma nagyon átfogó
utasjogi keretrendszerrel rendelkezik, de tovább kell vinnünk
ezt.”
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TÁJÉKOZTATÓ

A biztosjelöltek meghallgatásai
2019. szeptember – november

A parlamenti meghallgatáson tett kötelezettségvállalások
HELENA DALLI
Biztosjelölt
Egyenlőség

Helena Dalli biztosjelölt 2019. október 2-án jelent meg az Európai Parlament előtt, hogy választ adjon a Nőjogi és
Esélyegyenlőségi Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi
Bizottság EP-képviselőinek kérdéseire. A meghallgatás során számos kötelezettségvállalást fogalmazott meg,
amelyeket bemutatunk ebben a dokumentumban. Ezek a kötelezettségvállalások a portfóliójára vonatkoznak, amelyet
az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke által neki küldött megbízólevél ismertet, és
egyebek mellett a következőkre terjed ki:





a megkülönböztetés elleni küzdelem és a munka és magánélet közötti egyensúlyról szóló irányelv;
a fogyatékossággal élő személyek jogai;
a nemek közötti egyenlőségre irányuló európai stratégia és nemzetközi partnerségek; a nők és lányok
emancipációja;
együttműködés az Európai Parlamenttel és más biztosokkal.

Megjegyzendő, hogy az ebben a dokumentumban szereplő idézetek csak a meghallgatás során tett szóbeli
kötelezettségvállalásokat említik meg. A nyilvános meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve elérhető a biztosjelöltek
meghallgatásának weboldalán. A biztosjelöltnek a meghallgatás előtt írásban is elküldtek néhány kérdést, amelyekre
írásbeli választ adott.

Állampolgári Jogi és Alkotmányügyi Tematikus Főosztály
Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály
Szerzők: Martina Schonard / Susanne Kraatz
Belső Politikák Főigazgatósága
PE 621.919 - 2019. október
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Megkülönböztetés elleni küzdelem
Egyenlőség mindenkinek
„Munkám során különösen három területre fogok
összpontosítani: a megkülönböztetés minden formája elleni
küzdelem; a nők integrációja és emancipációja; az egyenlőség
és a teljes körű részvétel előmozdítása. Mindezek a
tevékenységek kiterjednek a nőkre és férfiakra, faji és etnikai
kisebbségekre, vallási és nem vallási kisebbségekre,
fogyatékossággal élő személyekre, idősebbek és fiatalokra,
valamint az LMBTI személyekre.”
Az egyenlőségre vonatkozó jogszabályok
„Minden hatalmamban álló eszközzel biztosítani fogom az
egyenlőséggel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok
előmozdítását.”
„Miniszterként részt vettem a Tanácsban folyó végtelen
vitákban, olyan javaslatokról, amelyek túl hosszú ideig lettek
blokkolva. A megkülönböztetés elleni horizontális irányelvet
több mint 11 éve terjesztették elő. A nők vezetőtestületi
tagságáról szóló irányelv 2012-re nyúlik vissza. 2016-ban
nyújtották be azt a javaslatot, hogy az EU csatlakozzon az
Európa Tanács Isztambuli Egyezményéhez. Hogyan tudjuk ezt
elmagyarázni a polgárainknak? Ebben a keretben, ha nem
sikerül felszámolni a fennmaradó akadályokat, és meggyőzni
a Tanácsban a többi szkeptikus tagállamot, akkor nem fogok
habozni, hogy új megoldásokat keressek, és új jogszabályt
terjesszek elő.”
Az egyenlő bánásmódról szóló irányelv (a
megkülönböztetés elleni irányelv)

A romákra vonatkozó keretstratégia
„A keretstratégia a vége felé közeledik, mi pedig felül fogjuk
vizsgálni ezt a stratégiát. Ezért látogatást fogok tenni a romák
által lakott területeken, hogy többet tudjak arról, amit
vizsgálok, majd pedig értékelni fogom, hogy a nyomon
követés terén hogyan lehet a legjobban továbblépni. A 2020
utáni keret nagyobb
hangsúlyt
fog helyezni a
cigányellenesség kérdésére. Biztosíthatom Önöket, hogy
sokat fogunk dolgozni ezen a területen.”

A fogyatékossággal élő személyek jogai
A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZegyezmény (CRPD) végrehajtása
„Vállalom, hogy minden tőlem telhetőt megteszek annak
biztosítása érdekében, hogy a fogyatékossággal élő
személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt teljes körűen és
kivételek nélkül végrehajtsák. Biztosítani fogom a
fogyatékosság kérdésének általános érvényesítését is, akár a
munkacsoporton keresztül is, és ki fogom terjeszteni az
egyenlőségi átvilágítás elvét. Emellett, ahogy már említettem
Önöknek, nagyon szorosan együtt fogok működni a
fogyatékossággal foglalkozó közös munkacsoporttal és az
Európai Fogyatékosügyi Fórummal.”
Az európai fogyatékosságügyi stratégia (2010–2020)
„Ahogy mondtam, most értékelnünk kell a stratégiát, hogy
lássuk, mit végeztek el, mit kell csinálni, és mit lehet jobban
csinálni.”
A fogyatékosság kérdésének általános érvényesítése

„Először meg kell várnom az Európai Politikai Stratégiai
Központ október 24-i ülésének kimenetelét, ahol megvitatják
ezt a megkülönböztetés elleni irányelvet, és majd onnan
indulunk tovább. Meg akarom nyitni az utat az irányelv előtt.”

„Prioritásként fogom kezelni a fogyatékossággal élők
beilleszkedését. Gondoskodni fogok arról, hogy minden uniós
ágazati
jogszabályban
figyelmet
fordítsanak
a
fogyatékossággal élők kérdésére.”

„Ez természetesen nagy kihívás, mivel – mint tudják – a
Tanácsban egyhangúság szükséges, de beszélni fogok
minden miniszterrel, mivel gyorsan tovább kell lépnünk.”

„Igen, a fogyatékossággal élők részét képezik majd a nemek
közötti egyenlőség stratégiájának, hiszen általános
érvényesítésről beszélünk.”

„Ki fogom fejteni, hogy a szexuális irányultság nem választás,
mert ha ez volna az irányelv blokkolásának oka, akkor meg
akarom érteni velük ezt.”

A Bizottság javaslatainak megvétózása

Az egyenlőség horizontális előmozdítása
„Az előremutató út az egyenlőség általános érvényesítése.”
Az egyenlőséggel foglalkozó munkacsoport
„E Bizottság megbízatásának első három hónapjában létre
fogom hozni az egyenlőséggel foglalkozó munkacsoportot ,
amelyet a főigazgatóságok magas rangú tisztviselői
működtetnek. A munkacsoportban minden főigazgatóság
képviseltetve lesz. Azzal a bonyolult küldetéssel bízom meg a
munkacsoportot, hogy minden uniós politikában alakítsák ki
az egyenlőség interszekcionális megközelítését.”
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Arra a kérdésre, hogy kész-e megvétózni minden olyan
bizottsági javaslatot, amely ütközik az integrációhoz való
joggal, kész-e leállítani minden olyan jogalkotási javaslatot,
amely akadályozza a beilleszkedést, és megvétózza-e azokat a
bizottsági javaslatokat, amelyek adott esetben nem felelnek
meg a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZegyezménynek, a biztosjelölt ezt válaszolta:
„A válaszom: igen.”

A nemek közötti egyenlőség európai
stratégiája
„Be fogom terjeszteni a nemek közötti egyenlőség új európai
stratégiáját, amely új jogalkotási javaslatokat, valamint
inkluzív szakpolitikai intézkedéseket tartalmaz.”

A biztosjelöltek meghallgatásain megfogalmazott kötelezettségvállalások

„[...] a nemek közötti egyenlőség stratégiája ki fog térni a bérek
átláthatóságára, a nemek részvételére, a bér- és
nyugdíjszakadékra és a nők elleni erőszakra. Foglalkozni fog a
nemi sztereotípiákkal, mivel – ahogy Önök is tudják – nincs
értelme a jogalkotásnak, ha nem változtatjuk meg az
attitűdjeinket és a kultúránkat, ezért egy külön fejezet fog
foglalkozni a nemi sztereotípiák kezelésével. Lesz egy külön
fejezet a munka és a magánélet egyensúlyáról.”
„Figyelembe fogom venni az érdekelt felek véleményét is.”
A nemek közötti bérszakadék
„E Bizottság első 100 napjában a politikai iránymutatások
értelmében javasolni fogjuk a bérek átláthatóságár a
vonatkozó kötelező intézkedések bevezetését. Ez lesz a
munkánk egyik fő eleme, amely a nemek közötti bérszakadé k
kezelésére szolgáló átfogó politika alapját képezi. Ez azt
jelenti, hogy szembeszállunk az állandósuló sztereotípiákkal,
erősítjük a nők szerepvállalását a döntéshozatalban,
biztosítjuk a munka és a magánélet egyensúlyáról szóló
irányelvben rögzített jogok érvényesítését és bevezetését
(különösen az apák esetében), és fellépünk a nemek közötti
nyugdíjszakadék ellen, ami a nem fizetett munkának tudható
be.”
„Kitartok amellett, hogy folytassuk a nemek közötti
bérszakadékkal és nyugdíjszakadékkal kapcsolatos munkát.
A nemek közötti egyenlőség stratégiájában is lesz egy fejezet
a bérek átláthatóságáról, valamint intézkedések fogják
biztosítani az azonos értékű munkáért járó egyenlő bérek
elvét. Tudjuk, hogy a nemek közötti bérszakadék eredménye
a nyugdíjszakadék, ami akár 36%-os is lehet.”
„Igen, természetesen nagyon fontosak a szociális partnerek
[...], akik részét képezik ennek a politikának, a bemutatandó
javaslatunknak.”
„És igen, természetesen mérni fogjuk az eszközöket és
mutatókat, hogy lássuk, hogyan tudunk továbblépni, továbbá
értékeljük az eredményeket, és felülvizsgáljuk, módosítjuk és
javítjuk az intézkedéseket.”
A nők vezetőtestületi tagságáról szóló irányelv
„Igen, mindenképpen dolgozni fogok azon, hogy
továbblendítsem a holtpontról a nők vezetőtestületi
tagságáról szóló irányelvet. [...] Felveszem a kapcsolatot a
tagállamokkal, és meggyőzöm őket, hogy hozzáadott értéket
jelent, ha utat engedünk ennek az ügynek a Tanácsban.”
„Úgy vélem, hogy ez kiegyensúlyozott javaslat, és találkozni
fogok minden olyan miniszterrel, akinek fenntartásai voltak a
javaslattal kapcsolatban, és általános megközelítést fogok
szorgalmazni a Tanácsban.”
A háztartási alkalmazottak kizsákmányolása
Arra a kérdésre, hogy tervez-e intézkedéseket hozni a
háztartási
alkalmazottak,
köztük a
migráns
nők
munkakörülményeinek javítására, a biztosjelölt a következő
választ adta:

„[...] létezik a faji egyenjogúságról szóló irányelv [...] így a
védelem biztosított, de meg kell vizsgálnunk, hogyan
ellenőrizhetjük az irányelv végrehajtását. Ezért ebben a
kérdésben is együtt fogok működni a többi biztossal.”
A nemek közötti egyenlőség elvének általános
érvényesítése
„Tovább fogom vinni a munkát, és ki fogom dolgozni az ahhoz
szükséges eszközöket, hogy egy új szintre emeljük a nemek
közötti egyenlőség érvényesítését minden uniós politikában.
Ahogy Önök is tudják, ez a munkacsoportnak is feladata,
amely minden főigazgatóságon működni fog, hogy felmérje,
valóban megvalósul-e a nemek közötti egyenlőség
érvényesítése.”
Nemi sztereotípiák
„A sztereotípiák nagyon fontos kérdést képeznek, és ezzel
lényegében a nemekre irányuló stratégiánk foglalkozik.”
„A megbízatásom
alatt folytatni fogom a nők
emancipációjával kapcsolatos munkámat, és a tagállamokkal
együtt felmérjük, hogyan kezelik a nemi sztereotípiákat.”
„Ami az üvegplafont illeti, igen, az még mindig létezik. [...]
Szilárdan hiszek abban, hogy fel kell számolnunk a
sztereotípiákat,
és több
nőre
van
szükség
a
természettudományokban, a technológiában, a műszaki
tudományokban és a matematikában (STEM). Éppenséggel én
voltam az a személy, akik népszerűsítette a „Lányok és nők a
tudományban” nemzetközi napot az Egyesült Nemzetekben.
[...] A STEM közel áll a szívemhez, és azon dolgozom, hogy a
nők és lányok bekerüljenek a STEM-tudományokba – a lányok
kezdjék meg tanulmányaikat, a nők pedig, akik már ott
vannak, kerüljenek döntéshozó tisztségekbe.”
Barcelonai célkitűzések: gyermekgondozás
„A tagállamokkal közösen meglátjuk majd, hogy [...] a
gyermekgondozás és a gondozási létesítmények javultak-e.”
A barcelonai célkitűzések elérésére irányuló bizottsági
stratégiát érintő kérdésre Helena Dalli a következőt válaszolta:
„Igen, dolgoznunk kell ezen. Biztosítanunk kell, hogy legyen
legalább megfizethető gyermekgondozás.”
„Mindenképpen dolgoznom kell [...] azért, hogy forrásokat
bocsássanak
rendelkezésre
olyan
intézkedések
előterjesztésére, amelyek segítenek az embereknek a
megfizethető gyermekgondozás elérésében.”
Szexuális és reproduktív egészség és jogok
„Elkötelezett feminista vagyok, és a szavamat adom, hogy
minden tőlem telhetőt megteszek a szexuális és reproduktív
egészség és jogok védelme érdekében. Ezért együtt fogok
működni a munkacsoporttal a szexuális és reproduktív
egészség és jogok általános érvényesítése érdekében,
különösen a egészségügyi biztossal folytatott párbeszéd
keretében.”

„Természetesen igen, ez egy olyan terület, amellyel
foglalkozni kell és foglalkozni is fogunk [...] a munkacsoport az
a testület, ahol együtt tudunk dolgozni.”
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„Eleget kell tennünk az Egyesült Nemzetek által a nők
egészségével, valamint a szexuális és reproduktív ellátáshoz,
a családtervezéshez és az oktatáshoz való hozzáféréssel
kapcsolatban
megfogalmazott fenntartható fejlődési
céloknak is.”

A munka és a magánélet egyensúlyáról szóló
irányelv
Végrehajtás
„Az egyenlőségért felelős biztosként szoros figyelemmel
fogom kísérni, hogy teljes körűen és megfelelően
végrehajtják-e a munka és a magánélet egyensúlyáról szóló
irányelvet.”
„Figyelemmel kísérem majd a tagállamokat – hogy
ellenőrizzem, hogyan hajtják végre az irányelvet, és talán
munkaértekezleteket és prezentációkat is tartok –, hogy
felhívjam a figyelmet erre a kérdésre, és tudatosítsam, hogy
ez hozzáadott érték a munkahelyen. Uniós finanszírozást
tervezek rendelni az ilyen tájékoztatáshoz.”
Az arra a kérdésre adott válaszában, hogyan kívánja kezelni a
nemek közötti egyensúly hiányát azoknál, akik gondozási
szabadságot vesznek ki, és mit javasol arra, hogy ezeket a
családokat ne veszélyeztesse szegénység a szülői szabadság
kivételekor, továbbá hogyan fogja rávenni a tagállamokat ,
hogy biztosítsanak tisztességes javadalmazást az ilyen
szabadság idejére, a biztosjelölt a következőket mondta:
„Nyilvánvalóan többet akarunk tenni, és – ahogy említettem
– három éven belül felülvizsgáljuk [az irányelvet].”
„Miután felülvizsgáltuk az irányelvet, és megállapítottuk,
hogyan működik, és hogy van-e mozgástér az ügy
megnyitására – valószínűleg lesz –, akkor megvizsgáljuk
majd az Önök által tett javaslatokat.”

Nemi alapú erőszak és az áldozatoknak
nyújtott jobb támogatás
„Először [inkább] az Isztambuli Egyezmény ratifikálásár a
összpontosítanék. Koncentráljunk először erre, de azt is el kell
mondanom, hogy Európában a nők elleni erőszak
bűncselekménnyé nyilvánítása egyhangúságot követel meg,
így alapvetően ugyanazon az állásponton vagyunk.

Megerősíthetjük az áldozatok jogairól szóló irányelvet is, és
ezen a területen együtt kell majd működnöm
Reynders biztosjelölttel. Megerősíthetjük a nőkkel szembeni
erőszak leküzdését szolgáló nem jogalkotási fellépéseket is,
de én azt az utat részesítem előnyben, hogy az EU ratifikálja
az Egyezményt.”
„Igen, természetesen ez szerepelni fog a nemek közötti
egyenlőség stratégiájában. A nők elleni online erőszakot is
bevonjuk a stratégiába.”

Nemzetközi partnerségek: A nők és lányok
emancipációja
„Gondoskodni fogok arról, hogy rendszeresen tájékoztassák
az Európai Parlamentet, főként a fontosabb események előtt
és a feladatkörömbe tartozó területeken folyó nemzetközi
tárgyalások fő szakaszai során.”

Együttműködés az Európai Parlamenttel
„Párbeszédet kívánok folytatni Önökkel, az Európai
Parlament tagjaival, valamint a tagállamokkal és a civil
társadalommal.
Mindenkivel együttműködve akarok
dolgozni, másokra mutogatás nélkül, hogy felhívjam a
figyelmet erre a területre mind az Európai Unióban, mind
pedig azon kívül.”
„Mindannyiukkal
területeken.”

együtt

akarok

működni
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adott

Együttműködés a többi biztossal
„Schinas biztosjelölttel egyetértünk abban,
egyenlőség az európai életmód része.”

hogy

az

„Az Önök által felvetett [a munka és a magánélet
egyensúlyáról szóló irányelvben említett] kérdéseket meg
kell vitatnom Schmit biztosjelölttel, ahol megbeszéljük
ezeket az Önök által említett munkakörülményeket, és
meglátjuk majd, [...] hogyan tudunk továbblépni.”
„Tulajdonképpen már beszéltem Schmit biztosjelölttel
ezekről a realitásokról [a nők bizonytalan foglalkoztatásáról].”
„Megerősíthetjük az áldozatok jogairól szóló irányelvet is, és
ezen a területen együtt kell majd működnöm Reynders
biztosjelölttel.”
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A biztosjelöltek meghallgatásai
2019. szeptember – november

A parlamenti meghallgatáson tett kötelezettségvállalások
THIERRY BRETON
Biztosjelölt
Belső piac

Thierry Breton biztosjelölt 2019. november 14-én jelent meg az Európai Parlament előtt, hogy választ adjon az Ipari,
Kutatási és Energiaügyi Bizottság (ITRE) és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság (IMCO) EP-képviselőinek
kérdéseire. A meghallgatás során számos kötelezettségvállalást fogalmazott meg, amelyeket bemutatunk ebben a
dokumentumban. Ezek a kötelezettségvállalások a portfóliójára vonatkoznak, amelyet az Ursula von der Leyen, az
Európai Bizottság megválasztott elnöke által neki küldött megbízólevél ismertet, és egyebek mellett a következőkre
terjed ki:




a digitális gazdaság és társadalom;
a jövő kihívásaira készen álló európai ipar és egységes piac; és
a védelmi ipar és az űr.

Megjegyzendő, hogy az ebben a dokumentumban szereplő idézetek csak a meghallgatás során tett szóbeli
kötelezettségvállalásokat említik meg. A nyilvános meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve elérhető a biztosjelöltek
meghallgatásának weboldalán. A biztosjelöltnek a meghallgatás előtt írásban is elküldtek néhány kérdést, amelyekre
írásbeli választ adott.

Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály
Szerzők: Mariusz Maciejewski, Frédéric Gouardères, Arthur-Edouard Hess
Belső Politikák Főigazgatósága
PE 642.340 - 2019. november
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A digitális gazdaság és társadalom

„Az ipar szempontjából a mesterséges intelligencia abszolút
fontos kérdés, amely túlmutat az Ipar 4.0. stratégián.”

Európa technológiai szuverenitásának erősítése

„Állítom, még korántsem vesztettük el a mesterséges
intelligencia terén folyó háborút az amerikaiakkal és a
kínaiakkal szemben. Én ott leszek, és remélem a kontinens
minden részéről támogatni fognak engem ebben a
küzdelemben. Mély meggyőződésem ez.”

„Sürgősen fel kell készülnünk a holnap növekedésére azzal,
hogy most fektetünk be a jövő kritikus technológiáiba. Itt
természetesen az 5G-re gondolok, de elkezdhetünk
felkészülni a 6G-re, a mesterséges intelligenciára, a felhőalapú
számítástechnikára és már a felhő utáni korszakra, a
peremhálózati megoldásokra, a tárgyak internetére,
természetesen a kiberbiztonságra, a blokkláncokra [...]. Utána
pedig, akik ismernek, azokat nem lepi meg, a
kvantumtechnológia következik.”
„A stratégiai szuverenitás terén Mariya Gabriel biztossal
együtt fel kell gyorsítanunk az Európai Innovációs Tanács
fejlődését, amely egyfajta európai DARPA-ként fog működni ,
és amelyre szükségünk van ezen a kontinensen.”
„Újra óriási összegeket kell befektetnünk a kulcsfontosságú
technológiákba. Ezek nyilvánvalóan érinteni fogják az összes
iparjogvédelmi kérdést, de a kiberbiztonságot is, hiszen ezen
a területen a kiberbiztonság létfontosságú kérdés.”
„Először is mindenképpen diverzifikálni kell az ellátási
forrásokat. Emlékeztetném Önöket arra, hogy 2017-ben 27
kritikus anyagot publikáltak. Új publikáció 2020-ban várható,
amelyet mindenképpen megnézek, hiszen ez egy olyan
terület, amelyet jól ismerek. Nagyon gyorsan át fogom
tekinteni a kérdést.”
Mesterséges intelligencia és a digitális szolgáltatásokról
szóló új jogszabály
„Ezért az első száz napban Margrethe Vestager biztossal
közösen bemutatjuk a mesterséges intelligenciára vonatkozó
európai keretrendszert. Ezt ki akarom egészíteni a közös
adatpiac létrehozására irányuló európai stratégiával.”
„Nem azt mondom, hogy szabályozni fogunk ebben a 100
napban. Meglátjuk, mit mond a biztosi testület, meglátom,
hogy mi történik. Teljes erőmmel támogatni fogom a
folyamatot, de egyelőre nem fogom szorgalmazni a
szabályozást. Mindenekelőtt azt szeretném, hogy közösen
megpróbáljuk felmérni a helyzetet, alakítsunk ki közös
jövőképet, amelyet természetesen megosztok Önökkel. Sokat
fogunk konzultálni ebben a száz napban, és a Parlamentet
teljes mértékben be fogjuk vonni ebbe a gondolkodási
folyamatba, hiszen Önök 511 millió polgártársunkat
képviselik, megvan a mondanivalójuk,
mi pedig
mindenképpen meghallgatjuk azt. Lesznek természetesen
iránymutatásaink, hogy mit tudunk megtenni, és mit nem [...].”
„Az adatok az életemet jelentik, így biztosak lehetnek abban,
hogy egy olyan Európát akarok, amely kezeli az adatait, amely
egyértelmű kritériumok alapján meg is tudja osztani azokat,
különösen most, ipari összefüggésekben, amikor is ez
elengedhetetlen a dolgok internetéhez és az Ipar 4.0.
stratégiához.”
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„Köszönöm,
hogy
tisztázhatom
ezt
a
kérdést.
Kötelességemnek érzem, hogy ne kérdőjelezzem meg ezt [az
e-kereskedelmi irányelv korlátozott felelősségre vonatkoz ó
rendelkezését].”
„[A jövőbe tekintés] maga után vonja a belső piac
szabályainak fejlődését is, amelyeket a vállalkozásaink valós
igényeinek fényében ki kell egészítenünk. Ezt végzi el a
digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály, amely szabályozni
kívánja különösen a nagy digitális platformokat.”
„[...] a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt és az ekereskedelmi irányelv lehetséges módosítását illetően [...]
természetesen nem lesz szó az általános megfigyelés
bevezetéséről, nem vizsgáljuk felül a származási elvet, és nem
módosítjuk a felelősséget. Egyértelműen a platformok
kötelezettségeit és felelősségi köreit érintjük.”
„Be fogok mutatni egy médiával és audiovizuális médiával
kapcsolatos cselekvési tervet.”
A kiberbiztonság egységes
kiberbiztonsági egység

piaca

és

a

közös

„A kiberbiztonságnak természetesen létfontosságú szerepe
van abban, hogy megakadályozzuk információs terünk
széthullását. Ahogy Önök is tudják, ez a témakör már régóta
közel áll a szívemhez, és személyesen is részt kívánok venni az
ezzel kapcsolatos munkában, a portfólióm minden részét
illetően. Ez érinti a belső piac minden tevékenységét, ezért
egyértelműen strukturálja azokat.”
„Mindig szem előtt kell tartanunk a kiberbiztonság
problémáját, a tárgyak gyártása során is [...]. Ezért Önökkel
közösen
mindenképpen
foglalkozni
akarok
az
alapértelmezett kiberbiztonság kérdésével, hiszen úgy
gondolom, hogy előre kell lépnünk ezen a területen.”

A jövő kihívásaira készen álló európai ipar és
egységes piac
Európa ipari jövőjére irányuló hosszú távú stratégia
„E célból három fő prioritáson fogok dolgozni. Először is az
egységes piac modernizálásán. Tudjuk, hogy sok tennivaló
van. El kell érnünk a kritikus tömeget. A korlátokat
nyilvánvalóan csökkenteni kell [...].”

A biztosjelöltek meghallgatásain megfogalmazott kötelezettségvállalások

„Ami abszolút döntő szempont ebben a portfólióban, hogy a
gazdaság minden szektorát érinti a digitalizáció – a
szolgáltatásokat teljes egészében, illetve az ipart is (és az ipar
99,8%-t a kkv-k teszik ki, de ott vannak a kulturális ágazatok és
a természetesen az idegenforgalom is). A szerepem tehát az,
hogy mindenhol segítsem az iparágaink átalakulását.”
Körforgásos gazdaság
„A biztosi testületben dolgozó kollégáimmal együtt részt
veszek az ambiciózus zöld megállapodás megvalósításában,
hogy 2050-re az első karbonsemleges kontinenssé tegyük
Európát. Frans Timmermansszal közösen összeállítjuk a zöld
megállapodás ipari pillérét, a körforgásos gazdaság új pillérét,
a közbeszerzési politika irányváltását, illetve a nulla
kibocsátású járművekre való átállást, hiszen le kell vonnunk a
tanulságokat, és túl kell lépnünk a dízelbotrányon.”
„A többi területet illetően a zöld politika áll tevékenységeim
középpontjában. Említettem, hogy hatalmas összegeket
fektetünk majd be az átalakulást szolgáló technológiákba [...]
ez az a terület, ahol Európa nyerhet, nyernie kell és nyerni is
fog.”
Kkv-stratégia és kkv-követ
„Feladatom az is, hogy megvédjem a kkv-kat, induló innovatív
vállalkozásokat, és támogassam a foglalkoztatás új formáit,
biztosítva a tisztességes versenyt más kontinensek óriásaival
szemben, és garantálva különösen azt, hogy mindenki
gyakorolhassa szociális jogait.”
„Segítenünk kell a kkv-knak az alkalmazkodásban, de minden
eszközzel egyszerűbbé is kell tennünk az életüket, hogy
növekedni tudjanak a belső piacon. Például elősegíthetjük a
célzott finanszírozáshoz és a közbeszerzéshez való
hozzáférésüket, vagy segíthetünk nekik megvédeni a
tudásukat.”
„[A kkv-stratégia öt eleme:] Az első pont a szabályozási és
adminisztratív akadályok felszámolása. A második pont a
késedelmes fizetésekről szóló irányelv alkalmazásának
javítása. A kkv-k csődjének 30%-ban még mindig ez az oka. A
harmadik pont a kkv-finanszírozás aktív támogatása. Vannak
eszközök, amelyekkel növelhetjük ezt. A negyedik pont az
egységes piac hozzáigazítása a kkv-k sajátosságaihoz, ezzel
kapcsolatban említettük az akadályokat. Végül pedig az utolsó
pont a készségek, különösen a digitális készségek fejlesztése.
Említettem, hogy ez nagyon fontos.
És egy dologról nem beszéltem, pedig szintén nagyon fontos:
a fenntarthatóság. Hiszen amikor az épületekről beszélünk,
meg
kell
említenünk
a
szigetelést,
a
nulla
energiafelhasználású épületeket, a nulla CO2-kibocsátást .
Ehhez sok készségre van szükség. Ezt a kérdést már
megvitattam Nicolas Schmit biztossal. Nyilvánvalóan együtt
kell működnünk ebben az utolsó pontban. Nem említettem
még a kkv-követet, pedig fontos téma. Még nem neveztem

meg a követ személyét, még nem találkoztam senkivel, korai
lenne még. Neki nagyon fontos szerepe lesz, ő lesz a Bizottság
közvetítője a terepen.”
Az egységes piac mindennapi működése
„Dolgozni fogok [...] a belső piac modernizálásán. Sok
tennivaló van még. El kell érnünk a kritikus tömeget.
Nyilvánvalóan csökkentenünk kell az akadályokat [...].”
„[...] gazdaságunk minden szektorát [...] érinti a digitalizáció.
Szerepem ezért abban áll, hogy segítsem az egész ipart az
átalakulásában.”
„A portfóliómban szerepel az egységes piac, ezzel
kapcsolatban három lépésben gondolkodom: védelem,
átalakulás és jövőbe tekintés.”
„Az első lépés a védelem. A belső piac és annak szabályai
lehetővé teszik naponta több millió termék eladását és
megvásárlását, a fogyasztóvédelem biztosítása mellett. Ez a
belső piac védelmet nyújt az európai munkavállalóknak is,
akik szakmai képesítéseik elismerésének köszönhetően
szabadon ajánlhatják fel szolgálataikat az Unió összes
tagállamában.”
„Azt is biztosítanunk kell, hogy a belső piac szabályait
megfelelően alkalmazzák, így azok továbbra is előmozdítsák a
konvergenciát és a növekedést az Unió minden országában.
Hangsúlyozom,
minden országban, nem sértve a
munkavállalók védelmét és a munkakörülményeiket.”
„Azt is biztosítani fogom, hogy az egységes piac védelmet
nyújtson a kívülről jövő, tisztességtelen versennyel szemben.”
„Arról van szó, hogy fel kell készülni az átalakulásra és végig
kell kísérni azt, ami egyben lehetőséget nyújt arra is, hogy
segítsünk azoknak, akiknek az új munkahelyek miatt
képezniük kell vagy át kell képezniük magukat. A harmadi k
kihívás a társadalmi kihívás, és éppen olyan fontos a
portfóliómban, mint a másik kettő, a környezeti és a digitális
kihívás.”
„Nagyon egyértelművé akarom tenni, hogy ellenzek minden
új korlátot. Ez kényes kérdés. Látjuk néha, hogy egyesek
akadályokat emelnek, néhány állam pedig nem tartja be a
játékszabályokat. Ezért támogatom a Parlamentet a szabályok
tiszteletben
tartatásának
biztosítására
irányuló
erőfeszítéseiben.”
„Nagyon világosan jelezni akarom, hogy nem fogom újra
megnyitni a szolgáltatási irányelvet. [...] Viszont tervezem a
végrehajtásának javítását, mivel az irányelvet a szabályok
szerint kell alkalmazni.”
„Küzdeni fogok a regionális protekcionizmus ellen.”
„Örömmel vállalom a kötelezettséget [a határon átnyúló
szolgáltatásnyújtás akadályainak felszámolására].”
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Egyenlő versenyfeltételek
„Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy támogatnunk
kell Európa új növekedési stratégiáját. Az egységes piacnak
olyan szabályokkal kell rendelkeznie, amelyek minden
vállalatnak, hangsúlyozom minden vállalatnak kedvezőek.
Kis-, közepes és nagyvállalatoknak egyaránt.”

A védelmi ipar és az űr
Az Európai Védelmi Alap felügyelete
„A védelem kérdése természetesen kiemelt ügy; az Európai
Védelmi Alap minden kkv számára előnyös lesz, erre
különösen figyelni fogok.”
Erős és innovatív űripar
„Le kell szögeznem, hogy alapvető fontosságúnak tartom az
űripart. Az űripar tekintetében Európa a világ másodi k
legnagyobb kontinense, és ez így is fog maradni. Ez
elengedhetetlen az autonómiánkhoz, függetlenségünkhöz.”
„Ahhoz, hogy az űripar ki tudjon emelkedni, ambiciózusnak
kell lennie végre a védelmi ipar terén is. Európának
természetesen önálló hozzáférést kell kapnia a világűrhöz, de
folytatnia kell a világszínvonalú rendszereivel kapcsolatos

befektetéseket is, mint amilyen a Kopernikusz és a Galileo.
Nyilvánvalóan dolgozni fogok ezen.”
Turizmus
„A célunk az, hogy létrehozzunk [...] egy értéklánc-stratégiát,
valamint értékláncokat teremtsünk minden ágazatban,
[beleértve] a turizmust, aminek végig kell kísérnie a teljes
ökoszisztémának a tömegturizmust és az új platformok
megjelenése miatt bekövetkező átalakulását, hogy fenntartsa
Európa első helyét az idegenforgalmi ágazat globális
desztinációi között.”

Összeférhetetlenség és etika
„Ez konkrétan azt jelenti, hogy eladtam a piacon az összes
részvényemet, még mielőtt Önök előtt megjelentem.
Lemondtam minden megbízatásomról is, ismétlem:
mindegyikről. [...] Nyilvánvalóvá akarom tenni: ez a lehetőség
teljességgel kizárt. Az Európai Bizottságban vannak szabályok
ezekre az eshetőségekre. Ezek konkrétan a biztosok
magatartási kódexének 2.6. és 2.4. cikke. Minden más
biztoshoz hasonlóan egyszerűen köteles vagyok pontosan és
átláthatóan betartani ezeket. Így a magatartási kódexben
előírtak szerint minden olyan pénzügyi témában, amely
közvetlenül érint olyan vállalatot vagy annak leányvállalatát,
ahonnan kiléptem, az elnökkel egyetértésben egyszerűen
kivonom magam.”
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TÁJÉKOZTATÓ

A biztosjelöltek meghallgatásai
2019. szeptember – november

A parlamenti meghallgatáson tett kötelezettségvállalások
YLVA JOHANSSON
Biztosjelölt
Belügyek

Ylva Johansson biztosjelölt 2019. október 1-jén jelent meg az Európai Parlament előtt, hogy választ adjon az
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EP-képviselőinek kérdéseire. A meghallgatás során számos
kötelezettségvállalást fogalmazott meg, amelyeket bemutatunk ebben a dokumentumban. Ezek a
kötelezettségvállalások a portfóliójára vonatkoznak, amelyet az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság
megválasztott elnöke által neki küldött megbízólevél ismertet, és egyebek mellett a következőkre terjed ki:
 általános megközelítés;
 közös európai értékek;
 új kezdet a migrációval kapcsolatban; és
 belső biztonság.
Megjegyzendő, hogy az ebben a dokumentumban szereplő idézetek csak a meghallgatás során tett szóbeli
kötelezettségvállalásokat említik meg. A nyilvános meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve elérhető a biztosjelöltek
meghallgatásának weboldalán. A biztosjelöltnek a meghallgatás előtt írásban is elküldtek néhány kérdést, amelyekre
írásbeli választ adott.

Állampolgári Jogi és Alkotmányügyi Tematikus Főosztály
Szerző: Udo Bux
Belső Politikák Főigazgatósága
PE 621.922 - 2019. október

HU

IPOL EXPO | Tematikus főosztályok, Gazdasági Kormányzás Támogatási Osztálya

Általános megközelítés
„Elkötelezett vagyok a megbízható és tényeken alapuló [...]
politikai döntéshozatal mellett a portfóliómban tartozó
területeken. Célom, hogy a minőségi jogalkotás elveit
alkalmazzam a portfóliómba tartozó jövőbeli javaslatok
elkészítésekor.”
„[...] fontos számomra, hogy minden intézkedésünkbe
beépítsük a nemi dimenziót.”

Közös európai értékek
„Az Európai Unió az értékeken alapul, ezeknek kell az irányadó
elveinket képezniük. Nemcsak az Unión belül védelmezem és
állok ki hangosan ezen értékek mellett, hanem a világ többi
részével szemben is. Számomra döntő fontosságú, hogy
megvédjük a demokráciáinkat a populizmussal és
szélsőségességgel szemben, és mindig kiálljunk az emberi
jogokért.”
„A gyermek mindenek felett álló érdeke és a nemi dimenzió az
előfeltételei annak, amit teszünk, és ezeknek minden politikai
döntéshozatalban meg kell jelenniük. Ezt garantálni fogom
Önöknek.”

Új kezdet a migrációval kapcsolatban
Új Bevándorlási és Menekültügyi Paktum
„Fő prioritásom [...] az új bevándorlási és menekültügyi
paktum kidolgozása. Nehéz feladat, de [...] nem bukhatunk el
[...]. Szükségünk van egy új európai bevándorlási és
menekültügyi paktumra.”
„Arra kell támaszkodnom, hogy a tagállamok hajlandóak
befogadni az áttelepített migránsokat. Az elmúlt években
nőtt az áttelepítések száma az EU-ban. Erre büszke vagyok.
Úgy vélem, hogy ezen az úton kell tovább haladnunk [...].”
„[...] egy dolgot hadd tegyek tisztába: a szolidaritási
mechanizmus nem önkéntes az Európai Unióban, nem
szabad, hogy az legyen.”
A menekültügyi szabályok reformjának újraindítása
„[...] minden tagállam kötelessége átvenni a menedékjog
iránti kérelmeket, feldolgozni ezeket a kérelmeket, és
megállapítani, hogy az embereket vissza kell-e küldeni, vagy
pedig a visszatérésük a visszaküldés tilalmának elve alapján
nem lehetséges. [...] A Bizottság segítséget tud nyújtani a
tagállamoknak ennek kezelésében, de [...] ez az egyes
tagállamok feladata. A Bizottság nem végezheti el helyettük.”
A menekültügyi és visszatérési szabályok
joghézagok megszüntetése

közötti

„Miközben tartanunk kell magunkat értékeinkhez és az
azokkal szembeni jogi felelősségünkhöz, akik nemzetközi
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védelemre szorulnak, azt is biztosítanunk kell, hogy
visszaküldjük azokat, akik nem jogosultak a maradásra. Taval y
valójában csak egyharmada tért haza azoknak, akiknek
visszaküldését elrendelték.”
„Igen, fokozni fogom a visszaküldéssel kapcsolatos
erőfeszítéseket. Úgy vélem, [...] hogy egyértelműbbnek kell
lennünk, jobb eljárásokat kell bevezetnünk, és meg kell
szüntetnünk a joghézagokat a maradásra jogosultak és a
visszatérésre kötelezettek között.”
„Úgy gondolom, hogy több visszafogadási megállapodást
kell kidolgoznunk a harmadik országokkal. Ez egy nagyon
fontos szempont, amiben a Bizottság tud segíteni. Tudom,
hogy néhány esetben a tagállamoknak vannak saját
megállapodásaik, és úgy gondolom, hogy a Bizottság és a
tagállamok között is szükség van az együttműködésre, hogy
meg tudjuk találni a visszafogadás leghatékonyabb módját,
mivel szükségünk van erre.”
Kutatás és mentés
„Az új bevándorlási és menekültügyi paktum egyik döntő
fontosságú eleme a kutatás és mentés fenntarthatóbb,
megbízhatóbb és állandó megközelítésének kialakítása.
Egyértelmű küldetésem, hogy lecseréljem az ad hoc
megoldásokat.”
„Tudom, hogy a Parlament iránymutatásokat kért annak
pontosítására, hogy a valódi humanitárius segítségnyújtást
sohasem szabad büntetendővé tenni. Részletesebben meg
fogom vizsgálni ezt a kérdést, ami talán egy előremutató út
lehet.”
Jogszerű utak az Európai Unióba
„A tagállamokkal közösen dolgozni fogok az áttelepítések
fokozása érdekében, valamint azzal a céllal, hogy sürgős
szükség esetére humanitárius folyosókat alakítsunk ki.”
„Például az ENSZ hatóságaival folytatott együttműködé s
keretében is segíteni tudunk a migránsoknak. Úgy vélem,
hogy továbbra is megállapodásokat kell kötnünk a harmadi k
országokkal, és az ilyen fajta megállapodásoknak fontos részét
kell képeznie annak, hogy kialakítsuk az Európai Unióba
vezető jogszerű útvonalakat. Éppen ezért van szükség ilyen
típusú megállapodásokra a harmadik országokkal a migráció
terén.”
„Egyetértek azzal, hogy a gazdasági migránsok számár a
fontos, hogy jobb módszereket találjunk az Európába vezető
jogszerű útvonalak kialakítására, mind az áttelepítések, mind
pedig az Európába dolgozni érkező reguláris migránsok
szempontjából.”
„Ismerem a humanitárius vízumokra vonatkozó javaslatot. Az
erről folyó vita folytatódik majd.”

A biztosjelöltek meghallgatásain megfogalmazott kötelezettségvállalások

Szorosabb együttműködés a származási és
tranzitországokkal
„Az EU Törökországgal és Líbiával folytatott együttműködése
nem [...] sérti a migránsok emberi jogait. A migránsok jogai és
emberi jogai sérülnek, de nem az együttműködés miatt.
Például az ENSZ hatóságaival folytatott együttműködé s
keretében is segíteni tudunk a migránsoknak. Úgy gondolom,
hogy továbbra is megállapodásokat kell kötnünk a harmadi k
országokkal [...]. Éppen ezért van szükség ilyen típusú
megállapodásokra a harmadik országokkal a migráció terén.”
Az emberkereskedők és embercsempészek elleni
küzdelem
„Morális kötelességünk megmenteni az embereket a
tengeren. Ez összekapcsolódik azzal, hogy fokozzuk az
embercsempészek és emberkereskedők elleni küzdelmet.
Többet kell tennünk, hogy megtörjük az embercsempészek és
a mögöttük álló bűnszövetkezetek kegyetlen üzleti
modelljét.”
„Nagyon
fontosnak tartom, hogy leromboljuk az
embercsempészek üzlet modelljét. Látjuk, hogy az
embercsempészek más dolgokat is csempésznek. Ezek
szervezett bűnözői csoportok, akik valóban sok pénzt
csinálnak ebből, ezért küzdenünk kell ezzel az üzleti modellel
szemben.”
„Rendkívül fontosnak
tartom, hogy
fokozzuk
az
emberkereskedők elleni küzdelmet, és készen állok arra, hogy
új jogalkotási javaslatokat vegyek fontolóra ezen a területen
[...].”
Megerősített Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség
„[...] külső határaink biztosítása érdekében nyilvánvaló, hogy a
Bizottságnak támogatnia kell a tagállamokat a külső határok
védelmében. Például ezért erősítjük meg ennyire a Frontexet.
Természetesen ez a külső határaink jobb védelme érdekében
szükséges, a Bizottságnak és az ügynökségeknek pedig a
tagállamokkal közösen kell ezt elvégeznie [...].”
Schengeni térség
„[...] az egyik legfontosabb célkitűzésem a belső
határellenőrzések nélküli, teljesen működő schengeni térség
visszaállítása.”
„Ez remélhetőleg kikövezi az utat a schengeni térség további
bővítése előtt.”
„[...] a kötelezettségszegési eljárás elindítása mindig az utolsó
lehetőség. Ez a Bizottság feladata, így ez mindig előfordulhat.
De nem hinném [...], hogy ez lenne a legelső dolgom.
Szerintem
mindenekelőtt
párbeszédet
kellene
kezdeményeznem az országokkal, és más szempontból kell
megtalálni az előremutató utat a kötelezettségszegési eljárás
megindítása előtt.”

Belső biztonság
„[...] nem mondhatjuk a szervezett bűnözés vagy terrorizmus
áldozataivá vált polgároknak, hogy „azért nem tudtunk
megvédeni benneteket, mert a támadók új technológiát
használtak”. Tudom, Önök nem mondanak ilyeneket, de az
ilyen helyzet megelőzése nagyon fontos.”
„Túl gyakran tapasztalhatjuk, hogy a társadalmunk
legkiszolgáltatottabb tagjai az áldozatai ezeknek a
bűncselekményeknek. Határozott meggyőződésem, hogy a
társadalomnak meg kell védenie őket, és én leszek a
legerősebb pártfogójuk.”
A terrorizmus megakadályozása, üldözése és az arra
adott válasz
„Arra fogok összpontosítani, hogy megszüntessem az EU
belső
biztonságával
kapcsolatos
megközelítésünk
hiányosságait, és biztosítsam, hogy az Unió felnőjön a
feladathoz. A célom egy hatékony biztonsági unió felépítése
[...]. Ez azt jelenti, hogy biztosítjuk az érvényes jogszabályok
tényleges és hatékony végrehajtását. Azt jelenti, hogy
megszüntetjük
a biztonsági
keretünk megmaradt
hiányosságait. Legfőbb prioritásaim a szervezett bűnözés, a
kábítószerek, az emberkereskedelem és a gyermekek
szexuális zaklatása és kizsákmányolása elleni küzdelem.”
„Láthatjuk, hogy a szervezett bűnözői csoportok egyre
professzionálisabbak, és fejlesztik üzleti modelljüket, nekünk
pedig európai szinten tartanunk kell ezzel a lépést, hogy
képesek legyünk a megfelelő módon küzdeni ellenük.”
„A terrorista harcosokkal kapcsolatban, akik visszatérhetnek a
születésük szerinti országba, minden egyes tagállamnak saját
magának kell meghoznia a döntést, viszont a Bizottság elő
tudja segíteni az együttműködést, hogy ezeket az embereket
valóban
bíróság
elé állítsák,
és
megbüntessé k
terrorcselekményeikért.”
„Javítanunk kell a rendőri erők közötti és az Europollal
folytatott együttműködést az Európai Unióban. Ahogy az
egyik korábbi kérdésnél már mondtam, a legsürgetőbb kérdés
szerintem a bizalom.”
A radikalizálódás elleni küzdelem
„A radikalizálódás minden formája elleni küzdelem is kiemelt
helyen szerepel a napirendemen.”
„[...] a radikalizálódás elleni küzdelem. Véleményem szerint ez
is nagyon, nagyon fontos, és ezt a feladatot minden
tagállamban holisztikus módon kell megoldani, viszont az EU
tud segíteni, és fel tudja ajánlani az ezen a területen szerzett
szakértelmét. Szerintem ez is nagyon fontos.”
„Fáradhatatlanul azon fogok dolgozni, hogy lezárjam a
terroristák számára a támadásaik
megtervezéséhez,
finanszírozásához és végrehajtásához rendelkezésre álló
mozgásteret.”
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TÁJÉKOZTATÓ

A biztosjelöltek meghallgatásai
2019. szeptember – november

A parlamenti meghallgatáson tett kötelezettségvállalások
JANEZ LENARČIČ
Biztosjelölt
Válságkezelés

Janez Lenarčič biztosjelölt 2019. október 2-án jelent meg az Európai Parlament előtt, hogy választ adjon a Fejlesztési
Bizottság és a Környezetvédelmi Bizottság EP-képviselőinek kérdéseire. A meghallgatás során számos
kötelezettségvállalást fogalmazott meg, amelyeket bemutatunk ebben a dokumentumban. Ezek a
kötelezettségvállalások a portfóliójára vonatkoznak, amelyet az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság
megválasztott elnöke által neki küldött megbízólevél ismertet, és egyebek mellett a következőkre terjed ki:
 európai polgári védelem és humanitárius segítségnyújtás.
Megjegyzendő, hogy az ebben a dokumentumban szereplő idézetek csak a meghallgatás során tett szóbeli
kötelezettségvállalásokat említik meg. A nyilvános meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve elérhető a biztosjelöltek
meghallgatásának weboldalán. A biztosjelöltnek a meghallgatás előtt írásban is elküldtek néhány kérdést, amelyekre
írásbeli választ adott.

Külkapcsolatok Tematikus Főosztálya
Szerző: Gonzalo Urbina Treviño
Uniós Külső Politikák Főigazgatósága
PE 639.310 - 2019. október
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Európai polgári védelem

Humanitárius segélynyújtás

Hatékonyság és hatásosság

„Minden energiámat és a nemzetközi és európai fórumokon
szerzett majdnem három évtizedes tapasztalatomat annak
szolgálatába fogom állítani, hogy mérsékeljem a válság által
sújtott emberek szenvedését, és segítséget nyújtsak nekik,
megerősítve ezzel az európai szolidaritást, azt az értéket,
amiben mélyen hiszek.”

„Az EU-nak fejlesztenie kell a kapacitásait, hogy gyorsan és
hatékonyan tudjon segíteni a rászoruló embereknek.”
„A válságkezelésért felelős biztosként, valamint az európai
veszélyhelyzet-reagálás koordinátoraként elsődleges célom,
hogy a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban
támogassam a rászoruló embereket, teljes mértékben
tiszteletben tartva a humanitárius elveket. E tekintetben
maximalizálni fogom válságreagálásunk hatékonyságát és
eredményességét, hogy a lehető legtöbb rászoruló embert
érjük el.”
„Meg kívánom erősíteni az Európai Veszélyhelyzet-reagálási
Koordinációs Központot, hogy gyorsan és hatékonyan tudjon
választ adni a különféle válságokra.”
„Ki akarom építeni az Európai Unió képességét arra, hogy
olyan alacsony valószínűségű, de nagy hatású válságokra is
reagálni tudjon, mint a radiológiai vagy nukleáris válságok.”
„Először annak biztosításán akarok dolgozni, hogy meglegyen
a szükséges számú tűzoltó repülőgépünk.”
RescEU
„Határozottan arra fogok törekedni, hogy a tagállamokkal
szorosan együttműködve tovább erősítsem a rescEU-t, a
megerősített uniós polgári védelmi mechanizmust .
Megerősített kapacitásokra van szükségünk, hogy meg
tudjunk birkózni az erdőtüzekkel, az akut orvosi
vészhelyzetekkel, valamint a vegyi, biológiai, radiológiai és
nukleáris katasztrófákkal.”
Katasztrófavédelmi felkészültség
„A közelmúltbeli események, köztük a portugáliai halálos
erdőtüzek rámutattak arra, hogy jobban fel kell készülnünk a
katasztrófák megelőzésére, és ha a megelőzés kudarcot vall,
felkészültebben tudjunk reagálni.”
„Vannak olyan dolgok, amelyeket már nem tudunk
megakadályozni, de legalább alkalmazkodni tudunk
hozzájuk. Dolgozni fogok ezen. Beszélni fogok Timmermans
ügyvezető alelnökkel, és síkra szállok amellett, hogy a
katasztrófakockázati stratégiát építsük be az Unió összes
éghajlati tevékenységébe.”
Együttműködés a tagállamokkal
„Figyelembe kell vennünk, hogy a polgári védelem
elsődlegesen tagállami hatáskör, és az EU csak támogat ó
szerepet tölt be. De komolyon kívánom venni ezt a munkát, és
intenzíven fogok dolgozni. Meg kívánom győzni a
tagállamokat, hogy az egész Európai Uniónak és a
tagállamoknak is erre van szükségük, mivel ha bekövetkezik
egy katasztrófa, mi pedig nem vagyunk felkészülve, akkor már
túl késő lesz.”
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Humanitárius elvek
„Az EU-t nagy tisztelet övezi amiatt, hogy szigorúan tartja
magát az emberiesség, a semlegesség, a pártatlanság és a
függetlenség humanitárius alapelveihez. A jövőben is
szilárdan védelmezni kívánom ezeket az elveket.”
„Ezek között ott van a pártatlanság elve, amelyet határozottan
védelmezni kívánok. Ez az elv azt jelenti, hogy ott nyújtunk
humanitárius segítséget, ahol a legnagyobb szükség van rá,
függetlenül minden személyes tulajdonságtól, ideértve a
vallási meggyőződést is.”
„A humanitárius segélyek elosztásáról az Európai Unió egyéb
– politikai, katonai, gazdasági, stratégiai stb. – célkitűzéseitől
függetlenül döntenek. Ezt a függetlenséget a külső
fellépésekkel összefüggésben is védelmezni fogom.”
„Ezen (humanitárius) elvek, köztük a függetlenség és
semlegesség elvének betartása műveleti szükségszerűség.
Nem engedhetjük meg, hogy bármelyik oldalhoz soroljanak
minket, hogy egy fegyveres konfliktusban részt vevő félnek
vagy a másik oldalon állónak tekintsenek bennünket, mivel
ezzel veszélyeztetjük az érintett lakosság hozzáférését a
humanitárius segélyekhez. Veszélyeztetnénk magát az
érintett lakosságot és mindenekelőtt a humanitárius
feladatokat ellátó munkavállalók biztonságát. [...] ez
elengedhetetlen feltétele az Európai Unió humanitárius
segítségnyújtásának.”
Humanitárius segítségnyújtás és az EU külső fellépései
„A humanitárius segítségnyújtás kétségtelenül része az
Európai Unió külső tevékenységeinek, bár nagyon speciális
része. Világos elvek szabályozzák, amelyek eltérnek a többi
külső tevékenységünkre irányadó elvektől. A szándékom
tehát az, hogy szorosan együttműködjek a kollégáimmal ezen
a külső együttműködési területen, ezzel egyidejűleg pedig
védelmezzem a humanitárius teret és a humanitárius elveket.”
Nemzetközi humanitárius jog
„Kifejezetten arra fogok összpontosítani, hogy globálisan
támogassam a nemzetközi humanitárius jogot. Az államokhoz
és nem állami szereplőkhöz fűződő kapcsolataimban
határozottan szorgalmazni fogom a humanitárius tér
megőrzését. Elfogadhatatlan, hogy egyre gyakrabban
kerülnek célkeresztbe a humanitárius szereplők, és
rendszeresen
megakadályozzák,
hogy
kapcsolat ba
kerülhessenek a rászoruló emberekkel.”

A biztosjelöltek meghallgatásain megfogalmazott kötelezettségvállalások

„Együtt kívánok működni azokkal a szervezetekkel, amelyek
kiváltságos kapcsolatban állnak a fegyveres felekkel, legyenek
azok állami hadseregek vagy nem állami fegyveres szereplők,
hogy felhívjam a figyelmüket a nemzetközi humanitárius jog
tiszteletben tartásának fontosságára.”
„Ragaszkodni kívánok ahhoz, hogy ez a képzés (küldetések a
biztonsági szektorban) olyan témákat is tartalmazzon, mint a
nemzetközi humanitárius jog és a nemi kérdések.”
Humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem
„Humanitárius
segítségnyújtási tevékenységeik teljes
mértékben kiegészítik a polgári védelmi tevékenységeket.
Ebben nincs ellentmondás. Vészhelyzeti reagálás esetén
mindkét eszköznek, mindkét mechanizmusnak van helye, de
akkor is, amikor a megelőzéssel és a felkészültséggel
foglalkozunk.”
Ellenálló képesség és katasztrófavédelmi felkészültség
„Fokozni kívánom az EU erőfeszítéseit, elsősorban a
katasztrófák bekövetkezésének megakadályozása érdekében,
miközben erősíteni akarom a változó környezethez való
alkalmazkodási képességünket is. Az éghajlatváltozási
előrejelzések, az elhúzódó konfliktusok és a világszerte egyre
növekvő instabilitás fényében nekünk – az Európai Uniónak és
tagállamainak – integrált módon kell dolgoznunk.”
Intézményközi együttműködés
„Biztosíthatom Önöket, hogy partnerségben kívánok Önökkel
(az
Európai
Parlamenttel) dolgozni,
folyamatosan
tájékoztatom Önöket, és meghallgatom véleményüket és
felvetéseiket.”
„Szorosan együtt kívánok működni az alelnök-főképviselővel
és a biztosi testület olyan területekért felelős tagjaival, mint az
éghajlatváltozás, a környezet és a fejlesztés. Célom annak
biztosítása, hogy a katasztrófakockázat csökkentése szerves
részét képezze arra irányuló erőfeszítéseinknek, hogy
megerősítsük társadalmaink és ökoszisztémáink ellenálló
képességét – kezdve az európai zöld megállapodással.”
A humanitárius segítségnyújtás, a fejlesztés és a béke
közötti kapcsolat
„Úgy látom, hogy szerepe lehet a fejlesztésnek is, ezt nevezzük
a humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztés közötti tágabb
kapcsolatnak. Támogatni fogom, hogy a nemzetközi
partnerségekért felelős kollégámat, Urpilainen biztosjelöltet
lehetőség szerint már kezdetektől fogva bevonjuk, mivel ha
foglalkozunk a hosszú távú szükségletekkel és a
segítségnyújtást igénylő helyzetek kiváltó okaival, akkor az
elősegítheti a humanitárius segélyről a fejlesztési
együttműködésre való áttérést.”
„A lehető leggyorsabban ki kell emelnünk az embereket a
„sürgősségi osztályról”, hogy a felépülés útjára lépjenek, és
hosszabb távú, fenntartható megoldásokban részesüljenek.”

Együttműködés a helyi szereplőkkel
„Figyelembe kell vennünk a helyi sajátosságokat, a lehető
legjobb támogatást kell nyújtanunk a rászorulóknak,
miközben különös figyelmet kell fordítanunk a leginkább
veszélyeztetett csoportokra, mint például a nőkre és
gyerekekre.”
„Többet akarok tenni azért, hogy ösztönözzük a helyi
szereplők
felelősségvállalását
a
helyi
szintű
segítségnyújtásban. Ők jobban ismerik a körülményeket,
hatékonyabban tudnak dolgozni, és tudják, hogy mi
működik.”
„Következetesen támogatni fogom a helyi partnerek
bevonását és szerepvállalását mind a humanitárius
tevékenységekben, mind pedig az ezzel kapcsolatos
kapacitásaik kiépítésében, és be kívánom vonni őket például
a nemzeti koordinációs mechanizmusokba, hogy nagyon
aktív módon vegyenek részt a humanitárius segítségnyújtás
teljes ciklusában.”
Az uniós finanszírozás kezelése
„Arra akarok támaszkodni, hogy az európai polgárok már most
is erőteljesen támogatják az Európai Unió humanitárius
segítségnyújtását, és azt kívánom, hogy megbizonyosodjanak
róla: minden egyes eurót jól költünk el ezen a területen.
Legfontosabb közönségünk az európai polgárok és a
kedvezményezettek. Ezért kiemelten fogom kezelni a velük
folytatott kommunikációt.”
„Garantálom, hogy a pénzt a rászorulóknak fogjuk kifizetni,
átlátható
módon,
a
hatékony
és
eredményes
pénzgazdálkodás elvei alapján.”
Együttműködés a nemzetközi partnerekkel
„Igénybe vesszük a partnereink támogatását, az Egyesült
Nemzetek rendszeréből érkezőkét, mint amilyen a UNICEF, az
ENSZ Menekültügyi Főbiztossága vagy az Élelmezési
Világprogram.”
„Az Egyesült Nemzeteknek és különösen a Humanitárius
Ügyeket Koordináló Hivatalnak általános koordináló szerepet
kellene betöltenie (a nemzetközi humanitárius világban). Ha
megerősítenek hivatalomban, az első lépésem az lesz, hogy
felveszem a kapcsolatot az Egyesült Nemzetek Szervezetével
és a Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatallal.”
Együttműködés a nem kormányzati szervezetekkel
„A nem kormányzati szervezetek fontos szereplők, különösen
a humanitárius segítségnyújtás terén. A lehető legpozitívabb
tapasztalatunk van a nem kormányzati szervezetekkel
folytatott együttműködésről; megbecsült, megbízható és
hatékony partnereink.”
„A humanitárius tevékenységet sohasem szabad büntetőjogi
szankciókkal sújtani. [...] Az embereket nem szabad büntetni a
humanitárius erőfeszítéseikért.”
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Humanitárius segítségnyújtás és migráció
„A humanitárius segítségnyújtás nem migrációkezelési
eszköz. Erre az Európai Uniónak vannak más eszközei, a
humanitárius segítségnyújtás pedig nem ezek közé tartozik.”
„Amikor a humanitárius segítségnyújtás szükségességét
mérjük fel, akkor általában a lakóhelyüket elhagyni
kényszerülő
személyekre, főként
a
menekültekre
összpontosítunk. Ez nem jelenti azt, hogy megtagadnánk a
migránsoknak, akár gazdasági migránsoknak nyújtott
humanitárius segítséget. [...] a humanitárius segítséget a
rászorultság és nem a jogállás alapján nyújtjuk.”
„A visszatérésekkel kapcsolatban elvi álláspontot követek. Ez
azt jelenti, hogy támogatjuk a visszatérést, amennyiben az
biztonságos, méltóságteljes és tartós, valamint – és talán ez a
legfontosabb – önkéntes.”
A magánszektor szerepe
„Meg kellene vizsgálnunk a magánszektor bevonásának
lehetőségét. Ha így teszünk, egy dolgot tisztázni kell: ez nem
történhet a humanitárius segítségnyújtásra irányadó elveink
betartásának sérelmére. Ez nyilvánvaló.”
„Senki sem kerülhet olyan helyzetbe, hogy úgymond üzletet
csináljon a humanitárius segítségnyújtásból, amit szintén nem
szabad megengedni. Ez nem lehet opció. A humanitárius
segítségnyújtás egy nemes küldetés. Nem üzleti tevékenység,
és sohasem válhat azzá.”
Éghajlatváltozás
„Sokkal többet kell tennünk és sokkal gyorsabban kell
cselekednünk az éghajlatváltozás már most is érezhető
hatásai által okozott kihívások terén.”
„Elkötelezetten fogok dolgozni különösen az Egyesült
Nemzetek Szervezetével, mivel az Egyesült Nemzetek az őre a
menekültek jogállásáról szóló ENSZ-egyezménynek. A
partnereimmel közösen dolgozunk majd az Önök által leírt
jelenség meghatározásán (olyan emberek, akik az
éghajlatváltozás miatt kénytelenek elhagyni a lakóhelyüket),
mivel egy dolog nyilvánvaló: ezek az emberek védelemre
szorulnak.”
Nők és lányok
„A humanitárius segítségnyújtást nem tudom elképzelni úgy,
hogy ne foglalkoznánk különös gonddal a veszélyeztetett
csoportok, különösen a nők és lányok sajátos szükségleteivel.

[...] Ezért a humanitárius segítségnyújtásunknak szem előtt
kell tartania a nők és lányok ezen sajátos helyzetét, és
intézkedéseket kell előirányoznia a humanitárius munkánk
minden szakaszában, legyen szó a megelőzésről vagy a
védelemről. [...] Figyelembe kell vennünk ezeket a sajátos
szükségleteket, és véleményem szerint ebbe a körbe
tartoznak a szexuális és reproduktív egészséggel kapcsolatos
szolgáltatások is, amikor a szexuális vagy nemi alapú erőszak
áldozataival foglalkozunk.”
Oktatás
„A humanitárius
segítségnyújtás
terén az egyik
prioritásomnak tekintem az oktatást. A humanitárius
segítségnyújtás hagyományosan az élelmezésre, menedékre,
vízre és higiéniai körülményekre, valamint az alapvető
egészségügyi ellátásra összpontosít. Viszont tudjuk, hogy
szeptemberben a gyerekeknek iskolába kell menniük, nem
várhatnak, amíg rendeződik a humanitárius helyzet, amíg
elindul a fejlődés és így tovább.”
„Az oktatásban nincs különbségtétel, és semmiképpen sincs
különbségtétel a nemek alapján. Egyáltalán nincs Ez az egyik
legalapvetőbb európai érték, és ragaszkodni fogok ahhoz,
hogy biztosítsuk az oktatást a szükséghelyzetekben, hogy
kellő finanszírozást biztosítsunk erre a célra, mert nem
engedhetjük meg, hogy gyermekek generációit veszítsük el,
akik a szükséghelyzet miatt nem tudnak iskolába járni.
Dolgoznunk
kell
azon,
hogy
kiterjesszük
a
szükséghelyzetekben
biztosított oktatásnak
ezt
a
koncepcióját.”
A humanitárius segítségnyújtás finanszírozása
„Ragaszkodni
fogok
az
EU
által
tett
összes
kötelezettségvállalás hiteles végrehajtásához, különös
tekintettel a Nagyszabású egyezségre.”
„A nem kormányzati szervezetek igényeit szem előtt kell
tartanunk, de ezzel egyidejűleg meg kell követelnünk a
megfelelő ellenőrzési intézkedéseket és biztosítékokat a
pénzgazdálkodással kapcsolatban, ami lényegében az uniós
adófizetők pénze.”
Fegyveres konfliktusok
„A humanitárius segítségnyújtásért és a válságkezelésért
felelős biztosként kötelességem rámutatni arra, hogy igen,
következetes magatartást kell tanúsítanunk, és nem
exportálhatunk fegyvereket olyan módon, ami súlyosbítja a
humanitárius válságot.”
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TÁJÉKOZTATÓ

A biztosjelöltek meghallgatásai
2019. szeptember – november

A parlamenti meghallgatáson tett kötelezettségvállalások
JUTTA URPILAINEN
Biztosjelölt
Nemzetközi partnerségek

Jutta Urpilainen biztosjelölt 2019. október 1-jén jelent meg az Európai Parlament előtt, hogy választ adjon a Fejlesztési
Bizottság EP-képviselőinek kérdéseire. A meghallgatás során számos kötelezettségvállalást fogalmazott meg,
amelyeket bemutatunk ebben a dokumentumban. Ezek a kötelezettségvállalások a portfóliójára vonatkoznak, amelyet
az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke által neki küldött megbízólevél ismertet, és
egyebek mellett a következőkre terjed ki:
 fenntartható partnerségek kiépítése.
Megjegyzendő, hogy az ebben a dokumentumban szereplő idézetek csak a meghallgatás során tett szóbeli
kötelezettségvállalásokat említik meg. A nyilvános meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve elérhető a biztosjelöltek
meghallgatásának weboldalán. A biztosjelöltnek a meghallgatás előtt írásban is elküldtek néhány kérdést, amelyekre
írásbeli választ adott.
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Fenntartható partnerségek kiépítése
Az Afrikára vonatkozó átfogó stratégia
„Ha
megerősítenek
hivatalomban
a
fenntartható
beruházásokra és munkahelyekre irányuló Afrika–Európa
szövetség alapján egy átfogó európai stratégiát akarok
kiépíteni Afrikával kapcsolatban. E munka során együtt fogok
működni az alelnök-főképviselővel és a többi biztossal. A
szomszédos kontinenssel kötött partnerségünk gazdaságil ag
elmélyült mind az afrikai, mind az európai polgárok javára, a
partnerségben
részt
vevő
magánszektor
pedig
munkahelyeket hoz létre és új készségeket ad át. Folytatni
kívánom ezt az utat, elmélyítve a kölcsönös érdekeinket és
kapacitásainkat, hogy közösen aknázzuk ki a lehetőségeket.
Hátat kell fordítanunk annak a régi értelmezési keretnek,
amely szerint Afrika az instabilitás és szegénység kontinense.
Ehelyett tárt karokkal kell üdvözölnünk Afrikát mint a remény
és jólét fiatal kontinensét.”
„Úgy vélem, hogy ebbe az Afrikára irányuló átfogó stratégiába
be kell vonnunk a mezőgazdaságot, a kereskedelmet és a
környezetvédelmi szempontokat. Véleményem szerint ez a
stratégia új lehetőséget ad arra is, hogy támogassuk az afrikai
mezőgazdaságot. Egy új eszköz van tehát a kezünkben,
amelyet képesek vagyunk használni.”
„Afrika szerepéről azt gondolom, hogy Afrika jövője egyben
Európa jövője is. Ez a két kontinens összekapcsolódi k
egymással. Ezért természetesen változtatni akarok az
értelmezési kereten [...]. 1,2 milliárd ember él Afrikában, több
mint a felük 25 év alatti. Ezért e kontinens a lehetőségek földje,
nekünk pedig természetesen támogatnunk kell ezt a pozitív
értelmezési keretet.”
„[...] személyes véleményem szerint egy Afrika-stratégia – az
Afrikára irányuló átfogó stratégia – egy eszközt kínál ehhez.
Eszközt az Afrikával kötendő partnerségre, de eszközként
szolgál a fenntartható fejlődési célok elérésére is. Egy átfogó
stratégiát kell alkotni, hogy a különböző szakpolitikai
szektorok részét képezzék ennek a megközelítésnek. Helyet
kell kapnia a kereskedelemnek, a mezőgazdaságnak, a
környezetvédelemnek és így tovább. Ennek előkészítését
kezdem meg Borell alelnök-főképviselővel, de hangsúlyozni
kívánom a teljes biztosi testület elkötelezettségének
fontosságát is. Ez nem lehet csak az én folyamatom; nem lehet
csak a mi folyamatunk. A teljes biztosi testületnek magáénak
kell éreznie a folyamatot.”
„Én személy szerint [...] nagyon fontos értéknek tartom az
átláthatóságot, és azt is értem, hogy amikor az Uniós
Szükséghelyzeti Alap Afrikáért vagy a különböző típusú
alapok jövőjéről gondolkodunk, akkor a Parlamentnek fontos
szerepet kell kapnia.”

PE 629.837

A Cotonou utáni megállapodás
„Azt is prioritásomnak tekintem, hogy lezárjam a Cotonou
utáni megállapodásról folyó tárgyalásokat. Egy modern,
stratégiai és befolyásos szövetséget kell kialakítanunk az
afrikai, karibi és csendes-óceáni államok között a nemzetközi
színtéren, amely a közös érdekeinek és népeinket szolgálja.
Hadd biztosítsam itt ma Önöket arról, hogy nem fogok kibújni
a jövőbeli partnerség megfelelő parlamenti dimenziójával
kapcsolatos kötelezettségvállalásom alól. Az Európai Unió
ereje az intézményeinek összességéből eredeztethető. Ezért
hangsúlyozni
kívánom
arra
irányuló
kötelezettségvállalásomat, hogy a többi intézménnyel is
ugyanazért a célkitűzésért dolgozom majd. Olyan
szervezetként akarjuk megszilárdítani az EU-t, amely vezető
szerepet tölt be a világban a nemzetközi együttműködés és
fejlesztéstámogatás terén. Parlamenti képviselőként szilárdan
hiszek a képviseleti demokráciában, és minden tőlem telhetőt
megteszek annak
érdekében, hogy
még inkább
megerősítsem és elmélyítsem ezt a különleges kapcsolatot a
Bizottság és az Európai Parlament között.”
„Azt is látom, hogy a parlamenti dimenziónak jelen kell lennie
a jövőbeli AKCS-együttműködésben is. Részét kell képeznie
ennek az együttműködésnek [...]. Az egyik legfontosabb
feladatomnak azt tekintem, hogy valamilyen módon
biztosítsam a parlamenti dimenzió beemelését az
együttműködésbe. Erről mindenképpen tárgyalni fogunk,
amikor november elején megkezdem a biztosi munkámat. Ez
lesz majd az egyik prioritásom. Azt tervezem, hogy
novemberben részt veszek a Parlamenti Közgyűlés ruandai
ülésén.”
Átfogó partnerség a migráció származási és
tranzitországaival
„[...] a migránsok mintegy 85%-a a fejlődő országokban él.
Ezért úgy vélem, hogy a fejlesztési együttműködésen
keresztül ezeket az országokat – tehát a származási
országokat, de a tranzitországokat is – támogathatjuk.”
„Tiszteletben kell tartanunk a jogállamiságot és az emberi
jogokat. Ez nagyon, de nagyon nyilvánvaló számomra,
biztosjelöltként pedig természetesen elkötelezett vagyok e
szemlélet mellett.”
„Nem igazán gondolom, hogy a feltételesség meg tudná
oldani a migrációs válságot, vagy általában a migrációt [...].
Ezért ebből a perspektívából – ahogy korábban is mondtam –
úgy vélem, hogy a Bizottságnak önálló migrációs politikával
kell rendelkeznie, és természetesen az egész biztosi testület
ezt a politikát képviseli, a fejlesztési együttműködés és
fejlesztési támogatás pedig részét képezi ennek a csomagnak,
de nem az egyetlen eszköz. Ez számomra teljesen világos.”
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A fenntartható fejlődési célok
„A nemzetközi partnerségekért felelős európai biztos dolgozik
azon, hogy világszerte megvalósítsuk a fenntartható fejlődési
célokat.
Arra
törekszem,
hogy
a
nemzetközi
együttműködésen és a fejlesztéstámogatáson keresztül
felszámoljuk a szegénységet. Globális felelősségünket a
Szerződések is rögzítik, és részét képezi az emberi jogokon és
emberi méltóságon alapuló értékszövetségünknek. A
törekvésem az, hogy stratégiai módon és hatékonyan
valósítsam ezt meg, biztosítva az összhangot az új globális
realitásokkal.”
„2015-ben, amikor a világközösség a millenniumi fejlesztési
célokról elmozdult a fenntartható fejlődési célok felé, egyben
feladta az „észak-dél”, „donor-kedvezményezett” és a „fejlettfejletlen” ellentétpárokat is. Ehelyett a világ közössége
közösen egy egyetemes, ambiciózus és messzire mutató
tervet vázolt fel mindenki számára. Európai biztosként
garantálni kívánom, hogy az EU megbízható és szilárd partner
legyen minden partnerország számára a fenntartható
fejlődési célok felé tartó úton.”
„A szakpolitikai koherencia fontos, nekünk pedig [...] minden
tevékenységünkben javítanunk kell ezt a koherenciát.” „ [...]
szakpolitikai koherencia nélkül nem tudjuk megvalósítani a
fenntartható fejlődési célokat. Ezért [...] a 2030-ig tartó
időszakra szóló menetrendet egyfajta iránytűnek tekintem. Ez
egy keretrendszer, amelyek keresztül fel kell mérnünk és
elemeznünk kell a különböző területeken végzett politikai
munkánkat.
Természetesen ezt csak
az
európai
intézményeken keresztül nem tudjuk elvégezni: a
tagállamoknak is részt kell venniük ebben a folyamatban. És
[...] a közös tervezés, a közös programozás, majd a közös
nyomon követés alapján át tudjuk tekinteni az eredményeket
és vívmányokat, ami egy fontos és használandó eszközt ad a
kezünkbe. [...] A mezőgazdaságot, a kereskedelmet és a
külkapcsolatokat felölelő szakpolitikai koherencia nélkül nem
tudjuk megvalósítani a fenntartható fejlődési célokat. Ez a
siker kulcsa.” [...]
„A fenntartható fejlődési célokra, az egyenlőtlenség elleni
küzdelemre és a szegénység felszámolására fogok
összpontosítani.” „[...] személyes kötelezettségvállalásom az
egyenlőtlenség elleni küzdelem, mivel ezt egy óriási
kihívásnak tartom nem csak a közepes jövedelmű
országokban, hanem az Európai Unió szinte minden
tagállamában. Ez lesz tehát az irányadó elvem, hogy
különböző típusú eszközökkel fel tudjunk lépni az
egyenlőtlenséggel szemben.”
„[...] Ha 2030-ig el akarjuk érni a fenntartható fejlődési célokat,
be kell vonnunk a magánszektort is, erre mindenképp szükség
van. Ellenkező esetben kudarcot vallunk. Juncker elnök
szövetségi kezdeményezése keretében már történt fellépés.
Az eredmények szerintem elég jók. Viszont az elkövetkező
években több befektetést kell eljuttatnunk Afrikába, és a
magánszektor természetesen szerepet kap ebben a
megközelítésben. [...] Mindannyian tudjuk, hogy még ha
emelni is tudjuk a fejlesztési együttműködés állami

finanszírozását, az akkor sem elég a túlélésre. Ezért be kell
vonnunk a magánszektort, de ezt természetesen
szabályozások és szabályok mellett kell tennünk.”
A nemek közötti egyenlőség, valamint a nők és lányok
emancipációja
„[...] mélyen elkötelezett vagyok amellett, hogy minden
politikánkban és programunkban kiemelten kezeljem a
nemek közötti egyenlőséget és annak
általános
érvényesítését.”
„A szexuális és reproduktív egészség központi eleme lesz a
nemek közötti egyenlőségre irányuló munkánknak, ez
nyilvánvaló számomra. [...] Fontos kezdeményezésnek tartom
a Reflektorfény kezdeményezést, és elkötelezett vagyok e
munka folytatása mellett. Azt is látom, hogy a nemek közötti
egyenlőség és a nemi paritás területén világszerte erős
partnerségeket kell kötnünk. Természetesen javítani és
erősíteni kívánom az egészségügyi szolgáltatásokhoz való
hozzáférést [...], mivel úgy gondolom, hogy az egészségügyi
szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindannyiunk alapvető
joga, így a partnerországainkban is annak kell lennie.”
„Itt a Parlament előtt megígérem, hogy elkészítjük a nemek
közötti egyenlőségre vonatkozó III. cselekvési tervet. Ezt
javasolni fogom, és szilárdan elkötelezett vagyok az
elkészítése mellett, mivel szerintem ez az egyik olyan
eszközünk, amely biztosítja és előmozdítja a nemek közötti
egyenlőséget.”
„A nemek közötti egyenlőség kiemelt prioritás számomra, így
természetesen igyekszem majd több erőforrást keresni ehhez
a célhoz. Teljesen egyetértek Önökkel, általánosan
érvényesítenünk kell a nemek közötti egyenlőséget.
Emlékeznünk kell arra, hogy a nemek közötti egyenlőség része
a fenntartható fejlődési céloknak. Mindannyian vállaltuk e
célok elérését, ezért ebből a szempontból is igaz, hogy ha
javítani akarjuk a nők életkörülményeit, valamint politikai
vagy egyéb részvételét, akkor egy ilyen típusú holisztikus
megközelítésre lesz szükségünk. Készen állok arra, hogy
dolgozzak ezen.”
A civil társadalom támogatása szerte a világban
„A civil társadalmi szervezetek talán a legnagyobb
szövetségeseink, ezért az Európai Unió nemzetközi
együttműködési és fejlesztési munkájának középpontjában
kell állniuk. Mindenkinek érdeke, hogy a lehetséges mértékig
bevonjuk őket a politikai döntéshozatalba és a programunk
megtervezésébe és végrehajtásába. Politikát kell alkotnunk a
bolygónk, az emberiség számára. Az európai polgárok
elvárják, hogy cselekedjünk. Az ifjúság még többet akar.
Gyermekeink megérdemlik, hogy minden tőlünk telhetőt
megtegyünk. Önökkel közösen bizalmat akarok teremteni –
bizalmat, hogy a partnereink egy erős EU-t lássanak, amely
teljesíti a fenntartható fejlődési célokat és küzd a szegénység
ellen. Bizalmat, hogy a polgáraink megértsék fejlesztési és
együttműködési munkánk okait és eredményeit. Bizalmat az
emberek és az intézmények között, mivel csak együtt tudunk
egy egyenlőbb világot teremteni.
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„[...] együtt kell működnünk a nemzetközi szervezetekkel, a
civil társadalommal, a nemzeti kormányokkal és más
szereplőkkel. Ugyanis csak az együttműködésen keresztül
tudunk eredményeket elérni.”
„[...] a civil társadalom és a nem kormányzati szervezetek
kiváló munkát végeznek sok nagyon nehéz és törékeny
helyzetű országban és térségben. Ezért természetesen kész
vagyok együttműködni velük és más érdekelt felekkel is,
valamint tanulni szeretnék a kis és nagy tagállamok
tapasztalataiból.”
A 2020 utáni Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi
Együttműködési Eszközről szóló gyors megállapodás
elősegítése
„Együtt fogok működni Önökkel és másokkal, hogy
elősegítsem a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi
Együttműködési Eszközről szóló megállapodást.”
„Elkötelezett vagyok az átláthatóság javítása mellett.”
„[...] Mindent megteszek, hogy egyetértési megállapodásr a
jussak a többi intézménnyel, de először el kell készítenünk és
meg kell tárgyalnunk a többéves pénzügyi keretet, hiszen a
NDICI természetesen része lesz a többéves pénzügyi
keretnek.”
„Minden tőlem telhetőt meg akarok tenni annak érdekében,
hogy növeljem a világ legkevésbé fejlett országainak nyújtott
pénzügyi erőforrásokat. Kötelezettséget vállaltunk a 0,15%-os

vagy 0,2%-os célra, de sajnos nem értük el azt, és ezen még
dolgoznunk kell a jövőben.”
„Vállalom, hogy arra is felhasználom a támogatásunkat, hogy
több belföldi bevételt és több magántőkét vonzzunk be.”
„Továbbra is együtt fogok működni a tagállamokkal a közös
elemzésekben, a közös programozásban és a közös
végrehajtásban, továbbá annak a célnak a megvalósításában,
hogy a hivatalos fejlesztési segély elérje a bruttó nemzeti
jövedelem 0,7%-át.
„Személyesen úgy gondolom, hogy be kell vonnunk a
pénzügyminisztereket és államfőket az erről a 0,7%-os célról
folyó vitába, és jómagam megpróbálom ezt megtenni.”
„Készen állok arra, hogy a NDICI-n keresztül ezt a 20%-ot a
humán fejlesztés finanszírozására használjuk fel. Ez a kérdés
fontos számomra. Az oktatás minősége viszont aggaszt, mivel
ez nem csak az oktatáshoz való hozzáférés, hanem az oktatás
minőségének kérdése is [...]. Számomra nagyon is nyilvánvaló,
hogy az oktatás a szegénység csökkentésének kulcsa, éppen
ezért kiemelt feladatomnak tekintem.”
„Tudom,
hogy az Európai Unió már most is
fejlesztésfinanszírozásának
több
mint
20%-át
az
éghajlatvédelemre fordítja, de teljesen egyetértek, hogy
többet kell tennünk.” „Tudom, hogy az Európai Unió
támogatja az óceánokat, és a fejlesztési összeg mintegy
720 millió euró – elég nagy összeg, ami mindenképpen közel
áll a szívemhez.”
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TÁJÉKOZTATÓ

A biztosjelöltek meghallgatásai
2019. szeptember – november

A parlamenti meghallgatáson tett kötelezettségvállalások
KADRI SIMSON
Biztosjelölt
Energiaügy

Kadri Simson biztosjelölt 2019. október 3-án jelent meg az Európai Parlament előtt, hogy választ adjon az Ipari, Kutatási
és Energiaügyi Bizottság EP-képviselőinek kérdéseire. A meghallgatás során számos kötelezettségvállalást fogalmazott
meg, amelyeket bemutatunk ebben a dokumentumban. Ezek a kötelezettségvállalások a portfóliójára vonatkoznak,
amelyet az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke által neki küldött megbízólevél ismertet,
és egyebek mellett a következőkre terjed ki:



biztonságos, védett és fenntartható energia; és
az emberek és régiók önrendelkezésének elősegítése.

Megjegyzendő, hogy az ebben a dokumentumban szereplő idézetek csak a meghallgatás során tett szóbeli
kötelezettségvállalásokat említik meg. A nyilvános meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve elérhető a biztosjelöltek
meghallgatásának weboldalán. A biztosjelöltnek a meghallgatás előtt írásban is elküldtek néhány kérdést, amelyekre
írásbeli választ adott.

Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály
Szerzők: Francesca Beltrame, Frédéric Gouardères
Belső Politikák Főigazgatósága
PE 638.435 - 2019. november
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Biztonságos, védett és fenntartható energia
Az energiahatékonyságra és megújuló energiára
vonatkozó jogalkotás
„Továbbra is prioritást képez az energiahatékonyság. Az
energiahatékonyság elsődlegességének elvét mindenhol
komolyan kell venni. Döntő fontosságú lehet az épületek
energiateljesítményének javítása és a felújítások felgyorsítása.
Az akadályok közismertek, de kereshetünk új megoldásokat ,
különösen a finanszírozás terén. A helyi és szociális lakhatás
területén sok tagállamnak vannak jó példái.”
„Meggyőződésem, hogy egy valódi belső piac jelentős
előnyöket fog nyújtani, és alapvető jelentősége van a
megújuló energiaforrások alkalmazásának.”

továbbfejlesztve az integrált, összekapcsolt és megfelelően
működő egységes piacot.”
„A villamosenergia-piacon olyan energiarendszerre van
szükségünk, amely nagyrészt a megújuló energiaforrásokon
alapul, és jobb energiatárolás és nagyobb mértékű
összekapcsoltság társul hozzá. Még mindig túl sok akadál y
blokkolja a határokon átnyúló kereskedelmet, és vannak szűk
keresztmetszetek,
amelyeket
fel
kell
számolni.
Gondoskodnunk kell az összeköttetésekre vonatkozó célok
eléréséről, valamint arról, hogy az összekapcsolási kapacitás
70%-a elérhető legyen a piac számára. Törekedni fogok a
regionális együttműködés, különösen a létező négy magas
szintű munkacsoport megerősítésére, valamint arra, hogy
ezek nagyobb szinergiában működjenek.”

„[...] többet kell tennünk a megújuló energiaforrások tárolása
terén is: be kell fektetnünk a megújuló energiaforrások
tárolásával kapcsolatos kutatásba és innovációba.”

Cseppfolyósított földgáz

A tiszta energia bevezetésének felgyorsítása

„A megbízólevelemben külön bekezdés foglalkozik a
cseppfolyósított földgáz (LNG) támogatásával, és én is úgy
látom, hogy az energiabiztonságunk megteremtésének egyik
módja az, ha gázellátásunk diverzifikált forrásokból érkezik az
Európai Unió különböző részeire.”

„Az Európában és világszerte utcára vonuló emberek ezrei
folyamatosan emlékeztetnek minket arra, hogy az
éghajlatvédelmi és energiaügyi fellépés mindennél
sürgetőbb kérdés. Ez az európai polgárok első számú
aggodalma. Éppen ezért a megválasztott elnök a Bizottság
kiemelt prioritásaként jelölte meg az európai zöld
megállapodást. Az energiapolitikának megkerülhetetlen
szerepe van abban, hogy eredményeket érjünk el a prioritás
terén.
Tapasztalatból
tudom
–
gazdasági
és
infrastruktúrafejlesztési
miniszter
voltam,
aki
az
energiaügyekért is felelt –, hogy mennyi kihívással jár az ezen
a területen végzett munka. Tudom, hogy mennyire fontosak
és milyen óriási felelősséggel járnak az előttünk álló
feladatok.”
„Vállalom azt a küldetést, hogy 2050-re klímasemleges
kontinenssé tegyük Európát.”
„Megerősíthetem Önöknek, hogy ez a Bizottság nagyon
elkötelezett az éghajlatvédelmi célok mellett, és nem csak az
én szintemen, az energiáért felelős biztos szintjén. A
megválasztott elnöknek is ez a kötelezettségvállalása. Egy
mindent tevékenységünket átfogó prioritásról van szó. Ez lesz
Frans Timmermans alelnök fő feladata, aki a zöld
megállapodásért felel.”
„Lesz majd éghajlatvédelmi jogszabályunk és világos
cselekvési tervünk, azonban az energiáért felelős biztosként
az is a feladatom, hogy gondoskodjak arról, hogy
mindezeknek a céloknak a teljesítése során fenntartsuk azt a
helyzetet, ahol az energiabiztonságunk megfelelő, a
fogyasztóink megfizethető áron jutnak energiához, az iparunk
pedig versenyképes marad a világ többi régiójához képest.”
Regionális együttműködés
„Kinevezett biztosként a klímasemlegesség célkitűzésének
szolgálatába
kívánom
állítani
az
energiapolitikát,
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„A földgázzal kapcsolatban szem előtt kell tartanunk azt is,
hogy nagyon fontos a különböző források diverzifikálása.”

Energiaadó-irányelv
„Az energiaadóztatást a megbízólevelem is megemlíti, és
szorosan együtt fogok működni Gentiloni biztosjelölttel
ebben az ügyben. Az igaz, hogy a már 15 éves energiaadóirányelvünk nem segít annyira az energetikai és éghajlati
céljaink elérésében, mint amennyire tudna. Meggyőződésem
szerint a nehézség abban áll, hogy az irányelv valamilyen
módon
még mindig lehetővé teszi a fosszilis
tüzelőanyagoknak biztosított adókedvezményeket, ami
megnehezíti a fosszilis tüzelőanyagok és a megújuló
energiaforrások közötti versenyt. Foglalkoznunk kell ezzel a
kérdéssel.”
A nukleáris biztonság és a garanciák javítása
„Az atomenergia része lesz energiamixünknek, az
energiamixről pedig az egyes tagállamok döntenek.
Tudom, hogy vannak országok, amelyek éppen kivezetik az
atomenergiát, és vannak olyan tagállamok is, amelyek új
erőművet terveznek építeni a kivezetett szénerőművek
helyettesítésére – ott van Finnország, amely éppen most
nyitotta meg az új Olkiluoto atomerőművet.”
„Tehát minden tagállam saját döntése, hogyan fogja használni
az energiamixét, és melyek lesznek az energiaforrások. Uniós
szinten azt kell biztosítanunk, hogy az atomerőművek
biztonságosak legyenek, és hogy a hulladékkezelés környezeti
szempontból biztonságos legyen – nem csak az Európai
Unióban, hanem a közeli szomszédságunkban is.”

A biztosjelöltek meghallgatásain megfogalmazott kötelezettségvállalások

„Mit tehetünk a harmadik országokban épített új
atomerőművekkel kapcsolatban? Támogatást nyújthatunk,
hogy az építés és a karbantartás a legszigorúbb biztonsági
előírások szerint történjen. Pénzügyi támogatást is
nyújthatunk a harmadik országokban lévő helyszíneknek,
hogy elvégezzék ezeket az eljárásokat, és természetesen
ragaszkodhatunk ahhoz, hogy ezek teszteredményeit vegyék
nagyon komolyan.”

Az emberek és régiók önrendelkezésének
elősegítése
Az energiarendszerünk középpontjában a fogyasztók
„Többet is tehetünk a nyílt és versengő piacért: ha sok
szolgáltató van, akkor az áraknak megfizethetőbbeknek kell
lenniük a fogyasztók és vállalkozások számára. És ha a piacaink
össze lesznek kapcsolva – mert még nincsenek, vannak még
hiányzó kapcsolatok és szűk keresztmetszetek –, az segít
abban, hogy megújuló energiával lássuk el a nagyobb
piacokat.
Ez volt a
zöld energiára vonatkoz ó
intézkedéscsomag fő célja: hogy a fogyasztók álljanak az
energiapiac középpontjában, és az árak megfizethetők
maradjanak.”
„Mivel az energiaügyért felelek, biztosítanom kell majd, hogy
az ambiciózus éghajlati célokkal párhuzamosan megfizethető
és versenyképes energiát biztosítsunk a fogyasztóink és
vállalkozásaink számára. Ezért be kell fektetnünk az
energiahálózatainkba, de ugyanakkor fel kell használnunk a
meglévő kereteket is.”

„A megválasztott elnök kötelezettséget vállalt a méltányos
átállást támogató alap létrehozására, amely a széntermelő és
sok szén-dioxidot kibocsátó régiókat és az átmenet által
érintett szigeteket támogatja. [...] Úgy látom, hogy ez az alap
lehetővé teszi a régiók számára olyan konkrét projektek
kidolgozását és finanszírozását, amelyek átalakíthatják a
gazdaságaikat és munkahelyeket teremthetnek.”
„A széntermelő régiók átalakításával foglalkozó jelenlegi
platformból kiindulva sikeressé tehetjük az alapot. Számomr a
az igazságosság azt is jelenti, hogy újra megindítjuk az
energiaszegénység elleni küzdelmet.”
„[...] Úgy látom, hogy a méltányos átállást támogató alap az
átalakuló széntermelő régiókkal foglalkozó projektre fog
épülni, és segíteni fog a kis szigeteknek is, amelyek nincsenek
összekapcsolva a kontinenssel. Ez segíteni fog minden
régiónak, hogy
jobban
felkészüljenek a fosszilis
tüzelőanyagokról a megújuló energiaforrásokra való átállásra.
Az alap pontos összegéről még folynak a tárgyalások, de mivel
ez része lesz a következő többéves pénzügyi keretnek, a
Bizottság következő mandátumidőszakának első heteiben
már napirendre fog kerülni ez a kezdeményezés. Ezért arra
számítok, hogy november végére már konkrét válaszok
lesznek. De mindent megteszek majd annak biztosítása
érdekében, hogy az alap elég nagy legyen ahhoz, hogy
támogatni tudja a régiókat az átalakulásra való
felkészülésben.”
Energiaszegénységi Megfigyelőközpont

„[...] Figyelni fogok az energiaárakra és a fogyasztók és
vállalkozások költségeire, és különösen arra, hogy az éghajlati
átállás milyen hatást gyakorol az energiaigényes iparágakra.”

„Nem fogadható el, hogy az európai lakosság 8%-a – 50 millió
ember – nem tudja megfelelően fűteni az otthonát, és ennél
sokkal több európainak gondot okoz az energiaszámlák
kifizetése.

„Fontos azt is bemutatni, hogy a fogyasztók hasznot
húzhatnak ebből az átállásból, és nekünk is előnyt kell
kovácsolnunk a legújabb innovációkból. Így ez is részét
képezheti az európai innovációs kezdeményezésnek – mint
például a szolárcserepek, amelyek egyszerre biztosítanak
szigetelést és megújuló energiát.

Használni
akarom
az
Energiaszegénységi
Megfigyelőközpontot, és gyorsan végre akarom hajtani az
energiaszegénységre vonatkozó jogalkotási rendelkezéseket.
Több együttműködést akarok a tagállamokkal és a
Polgármesterek Szövetségével. A Theresa Griffin által tavaly
bemutatott jelentés lefektette ehhez az alapokat.”

„Nos,
az
energiapolitikánk
középpontjában
az
energiafogyasztók állnak majd. Az én feladatom az, hogy
megfizethető energiát biztosítsak az energiaforrásaink
diverzifikálásán
keresztül,
valamint
olyan
politika
kialakításával, amely átláthatóvá teszi az energiahálózatokat,
elosztórendszer-üzemeltetőket és szolgáltatókat, továbbá a
hálózatok korszerűsítését lehetővé tevő beruházásokkal és a
hiányzó kapcsolatok és összeköttetések kiépítésével.”

„Igen, egyetértek azzal, hogy az energia megteremti a
társadalmi befogadás alapjait, és éppen ezért egy nagyon
szükséges
szolgáltatás.
Amikor
azonban
az
energiaszegénységről beszélünk, akkor az energiáról nem
csak mint áruról beszélünk, hanem az adókról, illetékekről,
hálózati díjszabásokról is, és ezeket mind figyelembe kell
vennünk; Önök pedig azt kérdezték, hogy konkrétan mit
tehetünk azokért az emberekért, akiknek gondot okoz a
fűtésszámlájuk kifizetése. Hatékonyabb módszereket is
biztosíthatunk a fűtésre. Ez nem olyan dolog, amit már holnap
bárhol megtehetünk, de vannak különböző technológiák,
amelyek csökkentik a fűtési költségeket, és természetesen az
épületállomány felújítása is fontos szerepet játszik.”

A méltányos átállást támogató alap
„A méltányos átállást támogató alap tényleg nagyon közel áll
a szívemhez, mivel ennek az eszköznek a felhasználásával
tudjuk biztosítani, hogy a karbonsemlegességre való áttérés
során egyetlen régió vagy ország se szakadjon el.”
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TÁJÉKOZTATÓ

A biztosjelöltek meghallgatásai
2019. szeptember – november

A parlamenti meghallgatáson tett kötelezettségvállalások
VIRGINIJUS SINKEVIČIUS
Biztosjelölt
Környezet, óceánok és halászat

Virginijus Sinkevičius biztosjelölt 2019. október 3-án jelent meg az Európai Parlament előtt, hogy választ adjon az ENVI
és PECH bizottságok EP-képviselőinek kérdéseire. A meghallgatás során számos kötelezettségvállalást fogalmazott
meg, amelyeket bemutatunk ebben a dokumentumban. Ezek a kötelezettségvállalások a portfóliójára vonatkoznak,
amelyet az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke által neki küldött megbízólevél ismertet,
és egyebek mellett a következőkre terjed ki:
 Európa természetes környezetének megőrzése; és
 jövedelmező és fenntartható halászat és fejlődő kék gazdaság.
Megjegyzendő, hogy az ebben a dokumentumban szereplő idézetek csak a meghallgatás során tett szóbeli
kötelezettségvállalásokat említik meg. A nyilvános meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve elérhető a biztosjelöltek
meghallgatásának weboldalán. A biztosjelöltnek a meghallgatás előtt írásban is elküldtek néhány kérdést, amelyekre
írásbeli választ adott.

Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály
Strukturális és Kohéziós Politikai Tematikus Főosztály
Szerzők: Laky Zsuzsanna, Marcus Breuer
Belső Politikák Főigazgatósága
PE 629.208 - 2019. október
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Európa természeti környezetének megőrzése
A biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2030-ig tartó
időszakra szóló új stratégia megvalósítása
„Megbízólevelemben egyértelműen szerepel, hogy meg kell
valósítani a biológiai sokféleséggel kapcsolatos uniós
stratégiát. Fontos, hogy Frans Timmermans alelnökkel
együttműködve gondoskodjunk arról, hogy a stratégia
valóban beépüljön a többi, mezőgazdasági, energetikai,
közlekedési és egyéb jogszabályba, lényegében minden olyan
területen, amely napjainkban problémákat okoz, és a fajok
tömeges kipusztulásának hatodik hullámához vezet el.”
„[...] mindenképpen lesznek 2030-ra vonatkozó céljaink, és
azok ambiciózusak lesznek – ugyanis nincs más út. [...] Ezeket
a célokat mérni kell és nyomon kell követni. Fontos, hogy
legyen egy felülvizsgálati mechanizmusunk.”
„[...] a védett területekre vonatkozó célokat emelni lehet. Az
óceánok és a tengeri medencék esetében például 30%-ra
növelhetők. Viszont úgy gondolom, hogy a biodiverzitásra
vonatkozó 2030-as célok tekintetében mindenképpen
rugalmas leszek, és nyitottan állok ahhoz, hogy megvitassam
ezeket a parlamenti bizottsággal is.”
„[...] nagyon fontos beszélni a fő okokról, mivel ezek a
földhasználat és a tengerhasználat megváltozásában
keresendők. [...]. Fel kell tehát lépnünk a kiváltó okokkal
szemben, ehhez pedig [...] finanszírozás kell, különös
tekintettel a fajok helyreállítására, a Natura 2000 területekre és
a megfelelő védelemre, amihez forrásokra van szükség.”
„Mindenképpen hangot fogok adni annak, hogy meg kell
növelni a költségvetést [...] a stratégiai célokat megfelelően
finanszírozni kell.”
„Meg kell vizsgálnunk, hogy a tagállamok felhasználják-e [az
élőhelyvédelmi
irányelv
végrehajtása
céljából]
rendelkezésükre bocsátott összes eszközt.”
„[...] újra kell értékelnünk a környezeti lábnyomunkat [az
erdőirtással kapcsolatban], én pedig mindenképpen szorosan
együtt fogok működni a többi biztossal. Fontos, hogy a más
országokhoz rendelt erőforrások – finanszírozás – ne
okozzanak lényegében erdőirtást. [...] fontos a címkézés
javítása és [...] az erdőirtás nélküli ellátási láncok létrehozása.
Viszont ennek elérése érdekében javítani kell a nyomon
követési mechanizmusokat, én pedig egyértelműen ezért
fogok dolgozni.”
A Felek 2020-as Konferenciájával (COP 2020) és a
biológiai sokféleségről szóló egyezménnyel kapcsolatos
uniós törekvések
„[...] fontos, hogy legyenek mérhető céljaink, amelyeket
nyomon lehet követni. [...] Ha megerősítenek hivatalomban,
szeretnék elutazni Kínába, de nem egyedül, hanem az ENVI
bizottság küldöttségével együtt, hogy egy erőteljes
álláspontot képviseljünk, természetesen vitát és párbeszédet
folytatva a lehetséges célokról.”
„Ha elgondolkodom azon, hogy milyen célokat lehetne
kitűzni – itt tisztán az én véleményemről van szó –, úgy vélem,
a világ védett területeinek százalékos arányára vonatkoz ó
30%-os cél jó célkitűzés lenne, 70%-ra pedig a fenntartható
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megőrzés vonatkozna. Emellett véleményem szerint egy
külön cikkben kellene foglalkozni az Északi-sarkvidékr e
vonatkozó politikával.”
A szennyezőanyag-mentességi célkitűzés teljesítése
„A nem toxikus környezettel kapcsolatos stratégia egyik fő
pilléreként tekintek a REACH-re. A REACH keretében
rendelkezésünkre álló adatok alapján egy nagyon erőteljes
stratégiát dolgozhatunk ki a nem toxikus környezet elérésére,
különös tekintettel a vegyipari termékekre, majd ezeken
túllépve például az endokrindiszruptor vegyületekre. Ezek
jelenleg felülvizsgálat alatt állnak, de amint végeztünk,
mindenképpen dolgozni fogunk ezen.”
„[...] a gyógyszerek már szerepelnek a vízre vonatkoz ó
jogszabályokban, de a víz-keretirányelv is felülvizsgálat alatt
áll, és meglátjuk, lesz-e valamire szükség. A vizsgálat után már
meg tudjuk mondani, fel kell-e venni újabb gyógyszereket
vagy sem. Ahogy említettem, az ellenőrzés befejezése és
bemutatása után készen állok arra, hogy további vitákat
folytassak az ENVI bizottsággal.”
„Különösen az endokrindiszruptor vegyületek esetében
természetesen nagyon fontos az új stratégia teljes körű
végrehajtása, ami fontos előrelépés lenne. [...] Úgy vélem,
hogy az endokrindiszruptor vegyületeket szabványosítani
kell, és ugyanúgy kell észlelni, mint az azonos szintű rákkeltő,
mutagén vagy reprodukciót károsító vegyületeket. [...] Fontos,
hogy tiltanák az endokrindiszruptor vegyületek használatát a
játékokban, a közvetlenül a bőrre felvitt kozmetikai
termékekben és az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő
anyagokban.”
„Segítenünk kell az iparunknak, hogy versenyképes legyen.
Nézzük meg, merre tart az ipar – hidrogén, villamos energia.
[...] már láthatjuk, hogy [a gépjárműgyártóink] átállnak.
Segítenünk kell nekik a kutatásban. Segítenünk kell nekik a
tömegközlekedésen keresztül, amelynek környezetbarátnak
kell lennie, és természetesen tiszta alternatív üzemanyagokat
használ.”
„Az EURO 7 szabványt illetően úgy vélem, hogy – és erre
megbízatás is van – a belső piacért felelős biztosjelölttel
együttműködve öt éven belül lehetséges lesz az EURO 7
bevezetése.”
„A környezetvédelmi jogszabályokkal kapcsolatban a
Bizottság megválasztott
elnöke nagyon
világosan
fogalmazott, és a megbízólevélben is az szerepel, hogy zéró
toleranciát alkalmazunk a szabályok be nem tartása esetén.
[...] Én mindenképpen meg fogom vizsgálni az
eszközkészletemben rendelkezésre álló összes eszközt.”
[...] A tiszta levegővel kapcsolatos cselekvési tervet fogok a
biztosi testület elé terjeszteni jóváhagyásra, amelynek
legfontosabb eleme, hogy zéró toleranciát ír elő a jelenlegi
levegőminőségi normák be nem tartása esetén. Meg kell
vizsgálnunk és fel kell térképeznünk az uniós jogi keretet, és
hozzá kell igazítani azt a WHO legújabb ajánlásaihoz.”
„Elindultunk a zöld, klímasemleges bolygó megvalósítása felé
– az utunk nehéz lesz. Biztosként a hatáskörömben mindent
meg fogok tenni annak érdekében, hogy végigmenjünk ezen
az úton.”

A biztosjelöltek meghallgatásain megfogalmazott kötelezettségvállalások
A körforgásos gazdaságról szóló új cselekvési terv
„Fontos megemlíteni az építőipart is, amely a hulladék
egyharmadáért felel, és ez lesz a cselekvési terv egyik
prioritása.”
„[...] a körforgásos gazdaság csak akkor lesz sikeres, ha tényleg
sikerül megvalósítanunk egy nem toxikus ciklust. Alapvetően
arról van szó, hogy ha a műanyagok környezetbarát vegyi
anyagokból készülnek – nevezzük így őket –, akkor tudjuk,
hogy nagyon sokféle módon újra fel lehet használni őket, és
utána különböző ágazatokban alkalmazhatók. Ez az egyetlen
módja a körforgásos gazdaság sikeres megvalósításának, én
pedig megbízatásom alatt erre fogok törekedni.”
„Mindenképpen biztosítani fogom, hogy az adminisztratív
terhek csökkentése során nem fogunk enyhíteni a
környezetvédelmi jogszabályainkon, amelyek fontosak, és
amelyeknek szigorodniuk kell.”
A mikroműanyagok problémájának kezelése és törekvés
az óceánok műanyag-mentesítésére
„Természetesen törekedni fogok a műanyag-stratégia teljes
körű végrehajtására, de a következő lépésben a
mikroműanyagokkal
kell foglalkozni,
különösen
a
textiltermékekben, gumiabroncsokban és a pelletekben,
amelyek a mikroműanyagok fő forrásai; [...] világos
szabályozási keretet kell létrehoznunk, és azonosítani kell
néhány alkalmazást, amelyekhez biológiailag lebontható
műanyagokat gyártanak – főként vegyi anyagokból –, utána
pedig
természetesen
a
műanyag-csomagol ás ok
következnek.”
„[...] az ENSZ-ben és a G7-ben, de a partnereinkhez fűződő
kétoldalú kapcsolatokban is jó példát kell mutatnunk, és
követnünk kell a jó példákat, én pedig ennek megfelelően
fogok cselekedni.”
„[...] az európai zöld megállapodás keretében a megbízatásom
alapján kezdeményezést fogok kidolgozni a tiszta, egészséges
és fenntarthatóan irányított tengerekre és óceánokra. Ez
fontos ahhoz, hogy elérjük a Natura 2000 keretében a védett
tengeri területekre vonatkozó 30%-os célt, de nem csak erről
a 30%-ról van szó, hanem természetesen nagyon jól kell
fenntartani és végrehajtani ezt.”
Jövedelmező és fenntartható halászat és fejlődő kék gazdaság
Összpontosítás a megreformált közös halászati politika
teljes körű végrehajtására
„[...] minél több állományt fel kell mérnünk, mivel az
állományokat nem mérik fel megfelelően, és ha a lehető
legtöbb adatot
gyűjtjük össze,
akkor megfelelő
fenntarthatósági
megközelítést tudunk
nyújtani a
halászközösségeknek.”
„Együtt akarok működni Önökkel annak biztosítása
érdekében, hogy halászati ellenőrzési rendszerünk
célravezető
legyen,
és
biztosítsa
az
egyenlő
versenyfeltételeket. Foglalkozni fogok a hiányosságokkal ,
bárhol is forduljanak elő.”

„Érzékeny időszakban élünk: bekövetkezhet a brexit, ráadásul
olyan időszakban, amikor már befejeződött az Európai
Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) finanszírozása és csak
2021-ben indul el újra, így az ETHA finanszírozásában további
késedelem nem fogadható el.”
„Természetesen felkészülünk arra, hogy tárgyaljunk NagyBritanniával, és lesznek tárgyalások a brexit-megállapodásról .
Ez lehetne megállapodáson alapuló brexit, ami természetesen
könnyebb lenne, és lenne egy átmeneti időszak.
Megállapodás nélküli brexit esetén van néhány forgatókönyv,
amelyet később vitatunk meg. De biztosítom Önöket, hogy
felkészültünk.”
„Az ETHA-val és új hajók lehetséges építésével kapcsolatban
további vitákat kell folytatnunk, mivel [...] nem vagyok biztos
abban, hogy új hajók építése összhangban lenne a közös
halászati politika végrehajtásával összefüggésben elfogadott
céljainkkal.”
„Úgy gondolom, hogy a kutatás és a tudomány segítségével
mindenképpen
keresnünk
kell
a
szelektívebb
halászeszközöket, de javítani is kell azokat, és ez az a terület,
ahol mindenképpen közpénzt kell befektetnünk a kutatásba,
az új döntésekbe, amelyek segítenek a halászainknak a
fenntarthatóbb és szelektívebb halászatban, és a lehető
legjobb megoldásokat nyújtják.”
„Ha megerősítenek hivatalomban, lényegében ez a probléma
[a régi hajók leselejtezésének finanszírozása] lesz az első
dolog, amelyet rendezni kell.”
A közös halászati politika értékelése 2022-ig annak
azonosítása érdekében, hogyan kezeljük a jelenlegi
politikában nem megfelelően szabályozott kérdéseket
„2022-ig értékelni fogom a közös halászati politikát annak
megállapítása érdekében, hogyan kezeljük a jelenlegi
politikában nem megfelelően szabályozott kérdéseket, mivel
olyan politikára van szükségünk, amely a halászainkat, a part
menti közösségeinket és a környezetünket szolgálja.”
„A megbízatásom alatt 2022-ig felülvizsgáltatom a politikát.
Mindenképpen orvosolni fogjuk a hiányosságokat [...].”
„A társadalmi, gazdasági és fenntarthatósági megfontolások
közötti megfelelő egyensúly megteremtésével biztosítani
tudjuk számukra, hogy van jövő az ágazatban, utána pedig
természetesen az ETHA finanszírozáson és más alapokon
keresztül javítani tudjuk a feltételeket, és segíteni tudunk a
halászoknak.”
„A tanácsadó testületekben az egyenlő képviselet elvének
megfelelően nőkre van szükség, akiket meg kell fizetni és
becsülni, és pontosan ezt szándékozom kialakítani. Az
eseményeinken – természetesen példát mutatva – még
mélyebbre kell hatolnunk, és meg kell ezt vitatnunk az
ágazattal és az érdekelt felekkel, a legkisebbektől kezdve a
legnagyobbakig.”
Mindenekelőtt a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2030-ig
tartó időszakra szóló stratégia fontos, és az felöleli az
óceánokat is.”
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„Ha
megerősítenek hivatalomban,
a legfontosabb
törekvésem az lesz, hogy helyi szinten valós formába öntsem
a
zöld
megállapodást.
Olyan
megállapodásban
gondolkodom, amely az óceánokat, a környezetet és a
polgárainkat szolgálja, akiknek a stratégia homlokterében kell
állniuk.”
„Ennek háttere ugyanis az éghajlatváltozás: a vízhőmérséklet
megemelkedett a Balti-tengerben, aminek óriási hatása van a
keleti tőkehalra.”
Közreműködés a fenntartható élelmiszerekkel
kapcsolatos „termelőtől a fogyasztóig” stratégiában
„Úgy vélem, hogy a megbízatási körömbe tartozik a
„termelőtől a fogyasztóig” stratégia, mivel az érinti a halászati
szektort: nyomon tudjuk követni a halat a hálótól a konzervig,
így tudjuk, hogy mit szolgálnak fel itt az EU-ban.”
„[…] Be kívánok fektetni a fenntartható tengeri eredetű
élelmiszerekkel
kapcsolatos
lehetőségekbe,
hogy
megvalósítsam a fenntartható élelmiszerekkel kapcsolatos
„termelőtől a fogyasztóig” stratégiát.”
„A nyomonkövethetőséggel
kapcsolatban
szerintem
egyetérthetünk abban, hogy szeretjük a jó minőségű
élelmiszereket, és fontos, hogy fenntartsuk az uniós
szabványokat. Az egyik kulcsfontosságú dolog természetesen
a címkézés, hogy a fogyasztó tudja, mit vásárol, és hogy a zöld
címke tényleg jelent valamit.”
„Ahogy említettük, nagyon fontos a származás, de
mindenekelőtt azt kell biztosítanunk, hogy ami a címkén van,
az valós információ. Ez a fontos megteendő lépés, és úgy
vélem, hogy a digitalizáción keresztül tudunk tenni a
piacunkért.”
Vezető szerep a nemzetközi óceánpolitikai irányításban
„A fenntartható halászattal és az egészséges, produktív
óceánokkal kapcsolatos erőfeszítéseink nem állhatnak meg a
határon. Az EU globális vezető szereplő az óceánirányítás
terén. Arra használom ezt a vezető szerepet, hogy világszerte
érvényesítsem fenntarthatósági elveinket annak biztosítása
érdekében, hogy a víz alatti élet védelme érdekében is
teljesítsünk fenntartható fejlődési célokat.”
„Ismerjük a megoldandó fő problémákat: túlhalászás [...].
Javítanunk kell a nemzetközi jogi keretet is, hogy ne csak az
uniós tagállamokat vonjuk be, és ne csak nekik kelljen

alávetniük magukat a szabályoknak, és betartaniuk azokat,
hanem másoknak is.”
„A nyílt tengereken és az érintetlen területeken, például az
Antarktiszon új szabályokat kell bevezetnünk a biodiverzitás
megőrzésére és fenntartható hasznosítására.”
„Szorgalmazni fogom, hogy legyen több tengeri védett
terület, és hatékonyabban kezeljük a vizeinket.”
Zéró tolerancia alkalmazása a jogellenes, be nem
jelentett és szabályozatlan halászattal szemben
„Folytatni fogom a jogellenes, be nem jelentett és
szabályozatlan halászat elleni küzdelmet.”
„Fontos, hogy küzdjünk a jogellenes, be nem jelentett és
szabályozatlan halászat ellen. Úgy vélem, hogy az
erőforrásokat úgy tudjuk a legjobban elkölteni, ha segítünk a
partnereinknek is a kiváltó okok leküzdésében, a legjobb
tanácsadással segítjük őket, megmutatjuk nekik bevált
gyakorlatainkat, és bevonjuk őket. Ez az egyetlen járható út.
Természetesen az EU egyedülálló helyzetben van ahhoz, hogy
mutassa az utat.”
„Természetesen ez fontos munka lesz, amelyet a
kereskedelempolitikáért felelős biztosjelölttel, Phil Hogannel
szorosan együttműködve végzünk el, és fontos, hogy
felvessük
ezeket a
kérdéseket
a
Kereskedelmi
Világszervezetben (WTO).”
„Természetesen az is fontos, hogy megvédjük a piacunkat a
nem fenntartható szállítói láncoktól.”
Globális megállapodás keresése az olyan halászati
támogatások megtiltására, amelyek hozzájárulnak a
túlhalászathoz, a jogellenes halászathoz és a
túlkapacitáshoz
„Együttműködök majd Phil Hogan kereskedelempolitikáért
felelős biztosjelölttel, hogy megállapodást érjünk el a káros
halászati támogatások megtiltásáról.”
A fenntartható kék gazdaság új megközelítése
„Vezetni fogom a fenntartható kék gazdaság új
megközelítésének kidolgozását is. Ennek egyesítenie kell
mindent, a tengerekkel kapcsolatos tudástól kezdve a
kutatáson át a tengeri területfejlesztésig. Foglalkozni kell a
tengeri megújuló energiával, a kék befektetésekkel és
regionális tengerészeti együttműködéssel.”

Felelősségkizáró nyilatkozat és szerzői jog A jelen dokumentumban megfogalmazott véleményért a szerzők tartoznak kizárólagos felelősséggel,
és az nem feltétlenül tükrözi az Európai Parlament hivatalos álláspontját. A dokumentum nem üzleti célú sokszorosítása és fordítása a forrás megadása
és az Európai Parlament előzetes értesítése mellett megengedett, és a sokszorosított vagy lefordított dokumentum egy példányát a Parlament
számára meg kell küldeni. A dokumentumban szereplő angol nyelvű idézetek a meghallgatások szó szerint jegyzőkönyvein alapulnak, amelyeket
utólagosan tettek közzé. Az angoltól eltérő nyelven tett nyilatkozatokból származó idézetek a meghallgatás során élőben biztosított szimultán
tolmácsoláson alapulnak. A szimultán tolmácsolás nem minősül az eljárásról készült hiteles felvételnek. A meghallgatásról készült videófelvétel
elérhető. © Európai Unió, 2019
A kézirat lezárva: 2019. október. A közzététel időpontja: 2019. november.
Felelős tisztviselő: Zsuzsanna LAKY, Marcus BREUER; Szerkesztőasszisztens: Mariana VÁCLAVOVÁ
Kapcsolat(ok): poldep-economy-science@ep.europa.eu; poldep-cohesion@ep.europa.eu
A dokumentum a következő internetcímen érhető el: www.europarl.europa.eu/supporting-analyses
IP/B/PECH/2019-02
Nyomtatvány
ISBN 978-92-846-5670-7| doi:10.2861/457150 | QA-03-19-730-EN-C
PDF
ISBN 978-92-846-5671-4| doi:10.2861/174198 | QA-03-19-730-EN-N

Kiegészítés
2020. évi változások az európai biztosi testület
tagságában

Phil Hogan kereskedelmi biztos lemondását követően Mairead McGuinness-t javasolták a pénzügyi
szolgáltatásokért, a pénzügyi stabilitásért és a tőkepiaci unióért felelős új biztosnak, míg Valdis
Dombrovskisra, a Bizottság ügyvezető alelnökére bízták a kereskedelmi portfóliót.
Az európai parlamenti képviselők október 2-án meghallgatásokat tartottak a jelöltek értékelése céljából. A
következő oldalak a meghallgatásokon tett kötelezettségvállalások jegyzékét tartalmazzák.

A jelöltek által megfogalmazott kötelezettségvállalások és álláspontok tételes felsorolása az egyes
meghallgatásokról készült teljes, szó szerinti jegyzőkönyvekben található meg, amelyek az
Európai Parlament erre a célra létrehozott, a 2020. évi meghallgatásokról szóló weboldalán érhetők el,
ahogy az írásbeli választ igénylő kérdések és az ezekre adott válaszok is.

TÁJÉKOZTATÓ

Biztosjelöltek meghallgatásai
2020. október

A parlamenti meghallgatáson tett
kötelezettségvállalások
MAIREAD MCGUINNESS

Biztosjelölt
Pénzügyi szolgáltatások, pénzügyi stabilitás és tőkepiaci
unió

Mairead McGuinness biztosjelölt 2020. október 2-án jelent meg az Európai Parlament előtt, hogy választ adjon a
Gazdasági és Monetáris Bizottság tagjainak kérdéseire. A meghallgatás során számos kötelezettségvállalást
fogalmazott meg, amelyeket ebben a dokumentumban ismertetünk. Ezek a kötelezettségvállalások a portfóliójára
vonatkoznak, amelyet az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke által neki küldött
megbízólevél ismertet, és egyebek mellett a következőkre terjed ki:







bankunió,
tőkepiaci unió és a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférése,
fenntartható finanszírozás,
FinTech stratégia és kriptovaluták,
a pénzmosás elleni küzdelem átfogó megközelítése és
jobb ellenálló képesség a területen kívüli szankciókkal szemben.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ebben a dokumentumban szereplő idézetek csak a meghallgatás során tett szóbeli
kötelezettségvállalásokra hivatkoznak. A nyilvános meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve az Európai Parlament
Változások az Európai Bizottságban 2020 című oldalán érhető el. A biztosjelöltnek a meghallgatás előtt írásban is
elküldtek néhány kérdést, amelyekre írásbeli választ adott.

Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály,
a Gazdasági Kormányzás Támogatási Osztálya
Szerzők: Radostina Parenti, Cristina Dias,
Kristina Grigaite, Rebecca Segall
Uniós Belső Politikák Főigazgatósága
PE 658.180 - 2020. október
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A bankunió megvalósítása
„Az egyik legfontosabb prioritásom az lesz, hogy friss
energiával folytassuk a bankunió kiteljesítését [...] Nem fogok
megriadni attól, hogy konszenzust alakítsak ki a bankunióval
kapcsolatban [...].”
“[...] ha bíznak bennem [...] Önökkel együtt [...]
megvalósíthatom a bankuniót, és valódi előrelépést érhetek el
a tőkepiaci unió létrehozása terén is.”
„[...] prioritásom, hogy a bankunió és a tőkepiaci unió együtt
valósuljon meg [...], és minden tőlem telhetőt meg fogok tenni
annak érdekében, hogy strukturált módon, e bizottsággal
együttműködve előremozdítsuk ezeket a területeket.”
Európai betétbiztosítási rendszer (EDIS)
„Az európai betétbiztosítási rendszerről (EDIS) szóló
megállapodás elengedhetetlen. Együtt fogok működni ezzel
a bizottsággal és a tagállamokkal a további lépések
kidolgozása érdekében.”
„[...] azokra a területekre kell összpontosítanunk, ahol széles
körű támogatást élvezünk. E tekintetben [...] hivatali időm
alatt [...] a Bizottság munkájának prioritása a válságkezelési és
betétbiztosítási keret felülvizsgálatának előmozdítása lesz
[...].”
Az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) reformja
„[...] rövid távon az ESM reformcsomagjának véglegesítésére
fogok összpontosítani [...], amely előrehaladott állapotban
van és készen áll a lezárásra, és magában foglalja az Egysége s
Szanálási Alap közös védőhálóját is [...].”
„Elengedhetetlen, hogy megállapodás szülessen az Egysége s
Szanálási Alap közös védőhálójáról [...]. Együtt fogok működni
ezzel a bizottsággal és a tagállamokkal a további lépések
kidolgozása érdekében.”
Nemteljesítő hitelek
„[...] a nemteljesítő hitelekre [...] kiemelt figyelmet fogok
fordítani.”
„[...] ki kell dolgoznunk egy olyan mechanizmust, amely
lehetővé teszi a nemteljesítő hitelekkel rendelkező bankok
tehermentesítését, és ennek során megfelelő védelmet
biztosít a fogyasztók számára [...].”
„[...] ha nem figyelünk oda a nemteljesítő hitelek
problémájára, akkor a bankoknál [...] problémák merülnek fel,
de [...] az embereket és otthonaikat meg kell védeni. [...] ebben
a kérdésben hajthatatlan vagyok.”
„[...] nem engedhetjük meg, hogy emberek otthonainak
csomagban történő értékesítése helytelen módon történjen.
A hitelfelvevő és a hitelező közötti kapcsolatnak nem szabad
megszakadnia, amikor és amennyiben a hiteleket
továbbértékesítik.”
„[...] A pandémia miatt teljes mértékben ellenezném [...] a
problémás jelzáloghitelek csomagban történő értékesítését
[...].”
„[...] dolgozunk a nemteljesítő hitelekre vonatkozó cselekvési
terven, amely az év későbbi szakaszában fog elkészülni. Azon
fáradozunk, hogy közös választ adjunk a különböző
tagállamokban zajló eseményekre.”
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„Ami működhet, – megfelelő végrehajtás esetén, segítve a
munkavállalóknak és a családoknak [...] – az az, hogy a
nemteljesítő hiteleknek működik egy másodlagos piaca,
amelynek szabályozottnak kell lennie, hogy tudjuk, mi
történik ott. Ezért [...] kötelezettséget vállalok arra, hogy
nagyon oda fogok figyelni e másodlagos piacok működésére.”
A bankok államadósság-kitettsége
„Előre kell lépnünk többek között az összes többi témában,
többek között [...] az állampapír-kitettség kezelésével
kapcsolatban is.”
„[...] meg kell vizsgálnunk, hogy az milyen hatást gyakorol a
pénzügyi piacokra, és együtt kell működnünk a
felügyeletekkel [...] annak megállapítása érdekében, hogy
van-e értelme a jelenlegi rendszer megváltoztatásának [...].”

Tőkepiaci unió
„Teljes mértékben támogatom a tőkepiaci unióról szóló,
nemrégiben elindított cselekvési tervet, amely egyértelműen
felvázolja a követendő utat. Remélem, hogy gyors előrelépést
tudunk elérni a kkv-k első nyilvános részvénykibocsátását
(IPO) támogató alappal kapcsolatban, de meg kell oldanunk
néhány nehéz kérdést is.”
A tőkeáramlás akadályainak felszámolása
„[...] alaposan meg kell vizsgálnunk, hogy hol vannak az
akadályok a határokon átnyúló hitelfelvételt illetően. [...]
Kötelezettséget vállalhatok
arra,
hogy
gondosan
megvizsgálom ezt a kérdést [...].”
„[...] az egyik oka annak, hogy nincs erős tőkepiacunk, az, hogy
az emberek félnek attól, hogy nem kapnak megfelelő
tájékoztatást és rossz befektetéseket eszközölnek. [...] meg kell
vizsgálnunk az ösztönzők hatását [...]. Ha a polgárok nem
bíznak abban, hogy befektetéseiket illetően teljes körű
tájékoztatást kapnak, akkor egyáltalán nem tudunk
előrelépést elérni. Úgy gondolom, hogy ez kiemelt prioritás a
Bizottság számára, és természetesen kiemelt prioritás lesz
számomra is.”
„Az akadályok lebontása érdekében meg kell vizsgálnunk a
fizetésképtelenségi eljárásokat, a forrásadóra vonatkoz ó
eljárásokat és a felügyeletet is.”
Fizetésképtelenségi eljárások
„Úgy vélem, nagyon fontos előrelépést tehetünk a nagyobb
konvergencia
felé, és hatékonyabbá
tehetjük a
fizetésképtelenségi eljárásokat. [...] Ugyanakkor óvatosnak kell
lennünk, és meg kell vizsgálnunk, hogy szükség van-e új
jogszabályra, vagy inkább nem jogalkotási kezdeményezések
kellenek ezen a területen. [...] Nincs határozott elképzelésem
arról, hogy melyik a legjobb út – meg kell vizsgálnunk a
részleteket. De el akarjuk kerülni az olyan jogi eljárásokat,
amelyek csak akadályozzák az előrelépést.”
A forrásadóra vonatkozó eljárások
„Fontosnak tartom, hogy foglalkozzunk a határokon átnyúló
befektetőket érintő hátrányokkal, és a tőkepiaci unióra
vonatkozó cselekvési tervben javaslatokat dolgozzunk ki
javaslatokat e megterhelő adó-visszatérítési eljárások
kezelésére, ami nagyon jó megoldás lenne. Ez nem lesz túl
könnyű, de úgy gondolom, hogy feltétlenül szükség van rá.”

A biztosjelöltek meghallgatásain megfogalmazott kötelezettségvállalások
A kkv-k finanszírozáshoz jutása
„[...] mindent fel kell használnunk és minden erőfeszítést meg
kell tennünk annak érdekében, hogy támogatást nyújtsunk a
kkv-k számára, legyen szó akár finanszírozásról, de
tanácsadásról,
iránymutatásról
és
egyéb
olyan
intézkedésekről is, amelyek segítik őket a tőkéhez és a
piacokhoz való hozzáférésben.”
„Az egyik kezdeményezés [...] a kkv-k számára az IPO-alap
létrehozása, és úgy gondolom, hogy ezt meg kell tennünk.”
„[...]
a túlnyomórészt banki
finanszírozásra
való
támaszkodástól egy kiegyensúlyozottabb helyzet felé kell
elmozdulnunk, [...] és minden tőlem telhetőt meg fogok tenni
annak érdekében, hogy ez valósággá váljon.”

Fenntartható finanszírozás
„Elsőbbséget fogok biztosítani a fenntartható finanszírozásról
szóló új cselekvési tervnek, fel fogom gyorsítani a zöld
kötvényekre
vonatkozó
uniós
szabványokkal,
az
ökocímkékkel,
a
környezetbarát
és
fenntartható
beruházásokkal, valamint az éghajlati és környezeti adatok
vállalkozások általi jobb közzétételével kapcsolatos munkát ,
segítve a befektetőket és az ipart a fenntartható projektek
azonosításában.”
„[...] Sok dolgunk lesz a zöldkötvény-standard és a biológiai
sokféleség nyomon követésével, [...] számíthatnak arra, hogy
keményen fogok dolgozni ezen.”
„A zöldkötvény-standard tekintetében [...] három prioritást
kell szem előtt tartanunk [...] szorosan kapcsolódnunk kell a
taxonómiához, [...] piacvezetők szeretnénk lenni ebben a
kérdésben, [...] és azt is szeretnénk biztosítani, hogy
amennyiben valaki zöldkötvényt szeretne kibocsátani ,
megtörténjen az ellenőrzés.”
„[...] többé nem állhat fenn olyan helyzet, hogy egy vállalkozás
vagy ország zöldkötvényt bocsát ki [...], de nincs mögötte
ellenőrzés [...]. [...] gyorsan, [...] de óvatosan kell eljárnunk [...].
Teljes mértékben elkötelezett vagyok aziránt, hogy így
tegyünk.”
„[...] a fenntarthatóság nem csupán környezetvédelem vagy
környezetbarát felfogás, [...] egy inkluzív társadalmat kell szem
előtt tartanunk, amely a társadalmi fenntarthatóságról szól.
[...] Támogatom a szociálisan befogadóbb Európa mögött
meghúzódó koncepciót, amelyhez társadalmilag befogadóbb
pénzügyi rendszerre van szükség.”

FinTech stratégia és kriptovaluták
„Meg kell küzdenünk a digitális pénzügyi szolgáltatások
egységes piacának széttagoltságával, és az innováció
előmozdítása érdekében egy európai pénzügyi adattér
kialakítására kell törekednünk.”
„A kriptovaluták esetében valóban együtt kell működnünk – a
Bizottságnak, a Parlamentnek és a Tanácsnak – annak
érdekében, hogy megtegyük a megfelelő lépéseket egy olyan
jövő érdekében, amely [...] lehetőségeket kínál, de [...]
kockázatokat is rejt magában.”

„A kriptovaluták [...] mögött pénzügyi csalás is rejtőzhet, ezért
azokat pénzügyi felügyelet alá kell vetni.”
„Alaposan meg fogjuk vizsgálni, hogy mire derül fény [...] a
Wirecarddal kapcsolatos
nyomozásokból,
és ennek
megfelelően fogunk eljárni.”

A
pénzmosás
megközelítése

elleni

küzdelem

átfogó

„A pénzmosás egy olyan bűncselekmény-láncolat rész, amely
árt a társadalmunknak [...], tovább fogok munkálkodni egy
jövő évi jogalkotási csomag kidolgozásán, figyelembe véve a
Parlament
júliusi
állásfoglalását.
Egységes
uniós
szabálykönyvre van szükségünk, amelyet nemcsak a nemzeti
felügyeletek ellenőriznek, hanem egy nagyon erős, független
pénzmosás elleni uniós felügyelet is. És megerősített
együttműködésre van szükségünk a pénzügyi információs
egységek között.”
„Amire ígéretet tehetek Önöknek, az egy erős struktúra egy
átfogó, európai szintű felügyeleti rendszerrel. Lesz nemzeti,
de európai szintű felügyelet is.”
„Véleményem szerint a felügyeleti szereppel rendelkező
központi szabályozó hatóságnak kell ellenőriznie a bankok
nagyon
kockázatos,
központi felügyeletet igénylő
tevékenységeit is. [...] létfontosságú a központi ellenőrzés,
amelyhez kapcsolódnak a tagállamok pénzügyi egységei.”
„A felhasználandó eszközökről. Ezzel kapcsolatban nagyon
nyitott vagyok. Néha, ha azt akarjuk, hogy teljesen egyértelmű
legyen a helyzet, rendelet mellett döntünk, de nem született
végső döntés [...].”
„Az a tény, hogy [...] a pénzmosás továbbra is létezik [...], azt
jelenti, hogy szankciókra van szükségünk. Meg fogom
vizsgálni ezt részletesebben. [...] azonban a büntetésnek
arányosnak kell lennie a bűncselekménnyel.”
„Mit teszünk a [pénzmosás elleni jogszabályok] nem
megfelelő végrehajtása ellen? [...] Nagyon fontosnak tartom,
hogy a Bizottság ennél sokkal keményebben dolgozzon.[...]
Ezért
meg
fogom
vizsgálni,
hogy
hol
lehet
kötelezettségszegési eljárást indítani, hogy szerintem hol
lenne szükség erre, és erre kötelezettséget vállalok, mivel ez
valóban nagy aggodalomra okot adó terület [...].”

Területen kívüli szankciók
„[...] meg fogom vizsgálni, hogy miként védhetjük meg
magunkat a mások által elfogadott szankciók révén az
érdekeinkre gyakorolt indokolatlan területen kívüli
hatásoktól, és azon fogok dolgozni, hogy képesek legyünk
szankciók kiszabására.”

A pénzügyi stabilitásra leselkedő veszélyek
A Covid19-világjárvány utáni helyreállítás
[...] erős bankunióra és erős tőkepiaci unióra van szükségünk.
[...] és úgy vélem, hogy a Covid19 miatt most bátor lépésekre
van szükségünk [...]. A pénzügyi stabilitás érdekében
fontosnak tartom, hogy előrelépjünk.”
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„[A] Bázel III [végrehajtása] terén egyéves késedelemben
vagyunk – ami helyes, hiszen az országok a Covid19-cel
foglalkoznak [...]. Biztosíthatom Önöket arról, hogy
hatásvizsgálat fog készülni, amely figyelembe veszi a Covid19
bankok pénzügyi helyzetére gyakorolt hatását is. [...]
Véleményem szerint a Bázel III-nak az általam említett módon
történő végrehajtása tiszteletben tartja a folyamattal
kapcsolatos kötelezettségvállalásainkat. Nagyon figyelni
fogunk annak tiszteletben tartására is, hogy az európai
bankrendszer nagyon eltérő struktúrával rendelkezik. Ezért a
végrehajtásra megfelelő módon fog sor kerülni.”
„[...] az árnyékbanki tevékenységek esetében igazán szem
előtt kell tartanunk a kockázatokat, mivel azok a bankokról
áthelyeződhetnek a nem banki szektorra, és [...] felül kell
vizsgálnunk szabályainkat és ellenőrzési mechanizmusainkat
annak biztosítása érdekében, hogy azok megfeleljenek a
célnak [...].”
Brexit
„[...] Biztosítani kívánom, hogy erős európai pénzügyi
rendszerünk legyen, és hogy a pénzügyi stabilitásunkat
alátámasztó szolgáltatásokra vonatkozzanak a szabályaink és
azok felügyeletünk alatt álljanak.”
„[...] biztos, hogy nem vállalunk kockázatot a pénzügyi
stabilitással kapcsolatban. Helyesnek tartom azt is kijelenteni,
hogy együttműködésen alapuló kapcsolatot akarunk
kialakítani az Egyesült Királysággal [...], de végső soron nekem
és a Bizottságnak közösen az Európai Unió érdekeit kell szem
előtt tartanunk.”
„Véleményem szerint elővigyázatos megközelítést kell
alkalmaznunk, úgy gondolom, hogy ki kell építenünk saját
infrastruktúránkat, mivel [...] nem tudjuk, hogy mi az Egyesült
Királyság szándéka, különösen a pénzügyi szolgáltatások
tekintetében, de azt tudjuk, hogy valami mást akarnak.”
„[...] amíg nem kapunk egyértelmű választ az Egyesült
Királyságtól arra vonatkozóan, hogy mit szeretnének, lazítani
a szabályokon, vagy [...] kis, illetve jelentős mértékben eltérni,
nyitottnak kell lennünk a válaszadás módjával kapcsolatban.”

További fontos kérdések
A nemek közötti egyensúly
„Úgy vélem továbbá, hogy hatékonyan együtt kell
működnünk a testületekkel, a pénzügyi intézményekkel és

hálózatokkal annak biztosítása érdekében, hogy a nőket és a
férfiakat – a pénzügyi szektor egyensúlyát tekintve azonban
jobban kell figyelnünk a nőkre – abba az irányba tereljük, hogy
rendelkezzenek a szükséges készségekkel.”
Európai elkötelezettség és személyes függetlenség
„Nagyon világos leszek ezzel kapcsolatban. Amennyiben a
bizottság jóváhagyja jelölésemet, európai biztos leszek, aki az
európai
érdekeket
védi,
és
ez
mindenképpen
hangsúlyozandó. A biztosok esküt tesznek, hogy nemzeti
hovatartozásukra nem lesznek tekintettel. Én is egy ország
polgára vagyok, de hivatalba lépésemtől kezdve biztosan el
fogok vonatkoztatni attól.”
Adózás
„Európai biztosként teljes mértékben megerősíthetem, hogy
az adózással kapcsolatban közösségi megközelítést fogok
alkalmazni.”
„Szilárdan hiszek [...] az országonkénti jelentéstételben. Ebbe
az irányba kell haladnunk. [...] Arra törekszünk, hogy ez
megtörténjen, [...] nagyon igyekeznünk kell [...]. Ezzel
kapcsolatban
a
Parlament
oldalán
vagyok.
Jó
kezdeményezésről van szó. És azt végre is kell hajtani.
Remélem, hogy sikerül elmozdulást elérnünk.”
„[...] Támogatom a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatos
munkát. [...] a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban
tovább fogunk dolgozni, és meg fogjuk vizsgálni, hogy annak
bevezetése történhet-e oly módon, hogy az bevételt
generáljon, ugyanakkor ne sértse az Európai Unió pénzügyi
érdekeit a globális pénzügyi helyzet tekintetében.”
„Az adózás terén általában [...] az OECD szintjén folyik a
munka. Azt szeretném, hogy ezt globális szinten tegyük annak
érdekében, hogy a vállalkozások adózása [...] oly módon
változzon, hogy méltányosan kivegyék részüket az adózásból
– és ez átlátható legyen. Ha nem sikerül ezt elérni, ha az OECD
szintjén politikai szempontból elakad a folyamat, az Európai
Bizottság adózási javaslatokat fog előterjeszteni, és ezt
támogatom.”
„[...] kötelezettséget vállalok Önök felé arra, hogy határozottan
támogatom a biztosi testület arra irányuló erőfeszítéseit, hogy
a Bizottság júliusi csomagjával összhangban előmozdítsa a
méltányos, egyszerű és fenntartható adózást.”
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TÁJÉKOZTATÓ

Biztosjelöltek meghallgatásai
2020. október

A parlamenti meghallgatáson tett
kötelezettségvállalások
VALDIS DOMBROVSKIS
a Bizottság ügyvezető alelnöke/biztosjelölt
Kereskedelem

Valdis Dombrovskis, a Bizottság ügyvezető alelnöke/biztosjelölt 2020. október 2-án jelent meg az Európai Parlament
előtt, hogy választ adjon a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, a Külügyi Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság,
a Fejlesztési Bizottság és a Költségvetési Bizottság tagjainak kérdéseire. A meghallgatás során számos
kötelezettségvállalást fogalmazott meg, amelyeket bemutatunk ebben a dokumentumban. Ezek a
kötelezettségvállalások a kereskedelmi biztosként kapott portfóliójára vonatkoznak, amelyet az Ursula von der Leyen,
az Európai Bizottság megválasztott elnöke által neki küldött megbízólevél ismertet, és egyebek mellett a következőkre
terjed ki:




egyenlő versenyfeltételek mindenki számára;
Európa globális vezető szerepének megerősítése;
kereskedelem a fenntartható fejlődés és az éghajlati fellépés érdekében;

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ebben a dokumentumban szereplő idézetek csak a meghallgatás során tett szóbeli
kötelezettségvállalásokra hivatkoznak. A nyilvános meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve az Európai Parlament
Változások az Európai Bizottságban 2020 című oldalán érhető el. A biztosjelöltnek a meghallgatás előtt írásban is
elküldtek néhány kérdést, amelyekre írásbeli választ adott.

Külkapcsolatok Tematikus Főosztálya
Szerzők: Mario Damen, Wolfgang Igler
Uniós Külső Politikák Főigazgatósága
PE 639.316 - 2020. október
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Az uniós kereskedelempolitika új ütemterve
„[...] Új kereskedelempolitikai ütemtervet fogok előterjeszteni.
Ennek az ütemtervnek illeszkednie kell a fenntartható és
digitális fellendülésre vonatkozó szélesebb körű tervünkbe.
Korszerűnek és naprakésznek kell lennie, támogatva
értékeinket és tágabb geopolitikai céljainkat” [...] „Európának
vállalkozásaink védelme, stratégiai érdekeink biztosítása, a
kölcsönösség erősítése és az egyenlő versenyfeltételek
biztosítása révén határozottabbá kell válnia.”
„A kereskedelempolitika felülvizsgálatáról szóló nyilvános
konzultáció november 15-én ér véget. Miután áttekintettük a
megállapításokat,
visszatérek a bizottsághoz, hogy
megvitassam azokat Önökkel, és véleményük bekerül a
Bizottság közleményébe, amelyet 2021 elején szándékozunk
közzétenni.
A
közlemény
kereskedelempolitikai
irányvonalakat fog meghatározni, amelyek valódi választ
adnak a következő évtized – Európa zöld és digitális évtizede
– kihívásaira és lehetőségeire.”
„[...] az EU gazdasági szuverenitásáról vagy autonómiájáról
szóló közleményt fogunk kiadni, amelyben az euró
nemzetközi szerepének megerősítése is szerepelni fog” [...]
„nyitott stratégiai autonómiáról tárgyalunk, amikor az EU
gazdaságának ellenálló képességéről tárgyalunk, a válság
egyik tanulsága az ellátási láncok ellenálló képességének
kérdése, és hogy mit kell tennünk egy olyan helyzet elkerülése
érdekében, amelyben a kritikus áruk egyetlen szállítójától
vagy egyetlen szállító országától függünk, mint például az
orvosi készletek esetében a Covid19-válság idején, amely
egyértelműen megmutatta ezt a hiányosságot. [...]
„különböző lehetőségeket tekintünk át. Visszatelepítés,
nearshore szolgáltatások, készletfelhalmozás, diverzifikálás,
az ellátási láncok lerövidítése, ez egy egész eszköztár, amelyet
át tudunk tekinteni.”
„[...] ebben a hónapban fogom elindítani az Access2Markets
portált. Ez egy minden uniós nyelven elérhető egyablakos
ügyintézési rendszer lesz, amely segíti a kkv-kat a nemzetközi
kereskedelem világában való eligazodásban.”
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
„Meg
kell
erősítenünk
védekezésünket
és
jogérvényesítésünket; az európai kereskedelempolitika így
járul hozzá a védelmet nyújtó Európa kiépítéséhez.” [...]
„Kereskedelemvédelmi eszközeinket is meg kell erősítenünk.
Támogatni fogom az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy új jogi
eszközt hozzunk létre, a belső piacon a külföldi támogatások
miatt kialakuló torzulások kezelésére. Együtt fogok működni a
tagállamokkal annak biztosítása érdekében, hogy a közvetlen
külföldi tőkebefektetések átvilágítási mechanizmusai jól
működjenek a helyszínen. Az Önök segítségét fogom kérni a
kettős felhasználású termékek kivitelével és a nemzetközi
közbeszerzési eszközzel kapcsolatos munka befejezéséhez is.
És annak érdekében, hogy megerősítsük szerepünket az EU
mások által alkalmazott tisztességtelen gyakorlatokkal
szembeni védelmében,” [...] „a Bizottság jövőre jogalkotási
javaslatként külön erre a célra szolgáló kényszerítő eszközre
fog javaslatot tenni, amely lehetővé teszi, hogy az EU
hatékonyan tudjon reagálni az ilyen jellegű intézkedésekre
[...].”

PE 629.837

„acélvédelmi intézkedések: [...] Véleményem szerint
ragaszkodnunk kell a WTO keretéhez, és ezért jelenleg azt
vizsgáljuk, hogy miként érhetjük el ugyanazt az eredményt az
európai acélipar számára a WTO-szabályokon belüli
dömpingellenes és szubvencióellenes intézkedések révén,
ahelyett, hogy nem tartanánk be a WTO-szabályokat és
megtorlást kockáztatnánk. ”
Jogérvényesítés
„A kereskedelmi jogérvényesítési főtisztviselő (CTEO )
megállapodásaink végrehajtásán fog dolgozni. [...] Remélem,
hogy az Önök támogatásával gyorsan meg tudunk állapodni
a jogérvényesítésről szóló rendelet frissítéséről.” [...]
„bővítenünk kell a jogérvényesítésről szóló rendelet hatályát,
hogy kiterjedjen a szolgáltatások és a szellemi tulajdon
területére, és vonatkozzon beruházásainkra is, a nemzetközi
közbeszerzési eszközre, és új kényszerítő eszközt fogunk
bevezetni arra az estre, ha harmadik országok [...] nem tartják
be a WTO-szabályokat és a nemzetközi szabályokat, hogy
hatékonyan tudjunk válaszolni” [...] „míg a CTEO szerepét a
ratifikálás előtti időszakban még vizsgálni kell,” [...] „a
kereskedelemmel és a fenntartható fejlődéssel foglalkozó
fejezetek végrehajtását és betartatását javítani kell.” [...] „és
módszeresebb megközelítést fogunk kialakítani, amely
bevonja a civil társadalmat is a jogérvényesítésbe és a
környezeti és munkaügyi kötelezettségvállalásokba, [...].”
Az EU ellenálló képessége a területen kívüli szankciókka l
szemben
„[....] a harmadik országok által kiszabott szankciók területen
kívüli hatásai. Ez mindenképpen aggodalomra ad okot: [...] a
gazdasági szereplőink védelmének fő eszközeként blokkoló
intézkedéseink vannak” [...] „Tovább erősítjük az EU helyzetét
és ellenálló képességét a területen kívüli szankciókkal
szemben. Ez a közleményünk részét fogja képezni, amelyet a
jelenlegi tervek szerint decemberben teszünk közzé, és amely
az EU gazdasági szuverenitásának vagy autonómiájának
megerősítésével foglalkozik [...].”
Átláthatóság
„Megígérem, hogy az Európai Parlamenttel fenntartott
kapcsolataim
során nagyfokú
átláthatóságot
fogok
fenntartani. Biztosítani fogom, hogy kellő időben
rendelkezésükre álljon minden olyan információ, amire
szükségük
van.
Szeretném
megnyugtatni
a
képviselőcsoportok koordinátorait arról, hogy tudomásul
vettem az elődöm tavalyi meghallgatásával összefüggésbe n
Önök által kifejezett elvárásokat.”

Európa globális vezető szerepének megerősítése
„A XXI. század kereskedelempolitikáját csak egy olyan Európa
alakíthatja,
amely
nyitott
a
világra.
Ezért
kereskedelempolitikánk továbbfejlesztését javaslom a
szabályokon alapuló multilaterális rend megreformálása,
fenntarthatósági
céljaink
elérése
érdekében
a
kereskedelempolitika újragondolása, a partnereinkkel való
együttműködés révén a szabad és tisztességes kereskedelem
megerősítése, ugyanakkor kereskedelemvédelmünk és
jogérvényesítésünk
megerősítése,
végezetül
pedig
kulcsfontosságú
kapcsolataink
kezelése
révén
a
kereskedelemben betöltött vezető szerepünk fokozása
érdekében.”

A biztosjelöltek meghallgatásain megfogalmazott kötelezettségvállalások
Multilateralizmus és a WTO
„[...] az egyik első prioritásom a globális gazdasági kormányzás
szabályokon alapuló rendszerének reformja lesz. [...] hozzá kell
azt igazítanunk napjaink világához. Ez egy olyan WTO-t jelent,
amely gyorsan és hatékonyan rendezi a vitákat, szigorú
szabályokkal biztosítva az egyenlő versenyfeltételeket. Egy
olyan WTO-t, amely munkájának középpontjában a
fenntartható fejlődési célok és az éghajlatváltozás állnak.” [...]
„a WTO kereskedelmi vitarendezési mechanizmusáról: [...]
készen állunk arra, hogy együttműködjünk az Egyesült
Államokkal annak megvitatása érdekében, hogy a fellebbezési
testület pontosan hogyan vizsgálja meg és orvosolja azokat a
hiányosságokat, amelyek a vitarendezési rendszer korábbi
működésének módja miatt felmerültek és amelyek létezésével
kapcsolatban egyetértünk [...].”
„Örömmel jelenthetem be a mai napon, hogy a WTO-ban egy
környezetbarát termékekre és szolgáltatásokra összpontosító
kereskedelmi és éghajlatváltozási kezdeményezést fogok
indítani.” [...] „a környezetbarát termékekre vonatkozó
kezdeményezésre építve [...] ki akarjuk terjeszteni azt nemcsak
az árukra, hanem a szolgáltatásokra is, és [...] már a Miniszterek
Tanácsa következő ülésén elő kívánok terjeszteni valamit. Ezért
együtt fogunk működni a hasonlóan gondolkodó országokkal ,
az úgynevezett FAST-csoporttal, az Ottawa-csoporttal, és arra
törekszünk, hogy új lendületet adjunk ennek a
munkafolyamatnak, és konkrét javaslatokat fogalmazzunk
meg.”
E-kereskedelem
„[...] elsődleges fontosságúként fogom kezelni az ekereskedelemről szóló tárgyalásokat. Természetesen nagyon
fontos, hogy fenntartsuk az általános adatvédelmi rendeletben
foglalt, a személyes adatok védelmére vonatkozó
szabályainkat.” [...] „a WTO-ban arról tárgyalunk, hogy
biztosítani kell az adatok szabad áramlását; [...] a
korlátozásoknak összhangban kell lenniük a nemzetközi
kötelezettségekkel, és a Bizottság továbbra is nyomon követi
és kezeli ezeket a korlátozásokat a harmadik országokban [...].”
„Aztán a kétoldalú tárgyalások során, igen, a digitális
kereskedelemről szóló fejezetekről és a
digitális
kereskedelemről szóló pontokról tárgyalunk. Megemlíthetem
például Új-Zélandot és Ausztráliát, ahol ezek kiemelkedően
jelennek meg. [...]”
Egyesült Államok
„Minden erőfeszítést meg fogok tenni az Egyesült Államokkal
ápolt stratégiai partnerségünk újjáélesztése érdekében. Új
lendületet fogok adni a kereskedelemmel, a technológiával, az
adózással és a többoldalú kereskedelmi rendszer reformjával
kapcsolatos transzatlanti munkának, beleértve az ipari
támogatásokra vonatkozó szabályokat is. A vámcsökkentésről
a közelmúltban elért megállapodás
e megújított
együttműködés első lépése. Ha azonban az Egyesült Államok
folytatja a multilateralizmusból való kivonulást és egyoldalú
lépéseket tesz, az EU nem fog habozni megvédeni érdekeit és
arányos módon fog reagálni.”
„[...] az Airbus-Boeing-ügy.
Megközelítésünk nagyon
egyértelmű volt. Tárgyalásos vitarendezést szeretnénk ebben
a kérdésben.” [...] „ha nem lesz tárgyalásos rendezés, akkor
természetesen nem lesz más lehetőségünk, mint hogy a WTO

Boeing-ügyben hozott határozatával összhangban vámot
vezessünk be. [...]”
„[...] az OECD keretében dolgozunk a digitális gazdaság
adóztatásán. Nemzetközi megállapodás hiányában azonban
készen állunk arra, hogy előterjesszük az EU javaslatát [...], és
ezzel kapcsolatban az Egyesült Államokkal is együttműködünk
[...] annak biztosítása érdekében, hogy az OECD keretében
érdemben részt vegyen a digitális adóról szóló nemzetközi
megállapodás megkötésében.”
Kétoldalú beruházási megállapodás Kínával
„[...] hangsúlyozzuk, hogy a tartalom fontosabb, mint a
határidők. Ez azt jelenti, hogy gazdasági kapcsolataink
egyensúlyának jelentős helyreállítására és így Kína részéről a
piacra jutás terén jelentős előrelépésre van szükség ahhoz,
hogy
megköthessük
ezt
a
megállapodást.”
[...]
„partnerségünket úgy kell átalakítani, hogy kölcsönös,
kiegyensúlyozott és tisztességes legyen. A Kínában működő
európai vállalkozásokat méltányos bánásmódnak kell
megilletnie, és valódi piacra jutást kell biztosítani számukra.”
[...] „továbbra is ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy a Kínával
kötött megállapodásunknak
a beruházásokról és a
fenntartható fejlődésről szóló fejezete tekintetében is
előrelépést érjünk el.” [...] „A tárgyalások tekintetében az
azonnali prioritás a Kínával kötött beruházási megállapodás
véglegesítése. [...] ebből láthatjuk, hogyan haladunk a
beruházási megállapodásokkal a régióban.”
MERCOSUR
„[...]
fontos,
hogy
a
Mercosur-országok
érdemi
kötelezettségvállalást tegyenek az erdőirtással és a Párizsi
Megállapodással kapcsolatban annak érdekében, hogy
sikeresen folytathassuk a ratifikálást” [...] „a ratifikálással
kapcsolatos előrelépéshez valami valódi, megvalósítás alatt
álló dologra lesz szükségünk. A jelenlegi állapot szerint nem
mozdítjuk elő ezt a ratifikálást” [...] „a Mercosur-tárgyalások
újbóli megnyitásáról: Nos, nem ez lenne a legegyértelműbb
lépés.”
Egyéb országok és kérdések
„[...] az Ausztráliával és Új-Zélanddal kötött megállapodások jó
úton haladnak” [...] „a Latin-Amerikával fenntartott
kapcsolatokban – azt mondanám – erős szerepvállalásra
törekszünk, és ez a jövőben is így lesz” [...] „elkötelezett vagyok
az Afrikával kötött gazdasági partnerségi megállapodásaink
megerősítése, ellenállóképes értékláncok kiépítése, valamint a
közös érdekű ágazatokban a fenntartható köz- és
magánberuházások fellendítése mellett. Hosszú távú célunk
egy kontinensközi megállapodás elérése.” [...] „Meg kell
erősítenünk a szomszédságunkban lévő régiókkal folytatott
együttműködésünket. [...] Ugyanígy továbbra is támogatnunk
kell az uniós tagjelölt országokat és a potenciális tagjelölteket,
többek között autonóm kereskedelmi kedvezményeink
kiterjesztése révén. Számítok a társjogalkotókra abban, hogy
az új rendelet időben hatályba léphessen, és nagy örömömre
szolgál a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban (INTA) e
tekintetben nemrégiben tartott szavazás.” [...] „az Egyesült
Királysággal folytatott tárgyalásaink. Mindkét félnek határozott
érdekében áll a lehető legszorosabb kereskedelmi kapcsolat
kialakítása, de hangsúlyoznom kell, hogy az előrelépés attól
függ, hogy mindkét fél tiszteletben tartja-e a kilépésről
rendelkező megállapodás szerinti kötelezettségvállalásait.”

118

IPOL EXPO | Tematikus Főosztályok, a Gazdasági Kormányzás Támogatási Osztálya
„[...] meg akarjuk reformálni az Energia Charta Egyezményt,
lehetővé téve a tagok számára, hogy fokozatosan
megszüntessék a fosszilis tüzelőanyagokba történő
beruházások védelmét, ami a reform fő célja.” [...] „Az általános
vámkedvezmény-rendszerről (GSP): a GSP jövő évi
felülvizsgálata során minden bizonnyal megerősítjük majd a
fenntarthatósághoz, többek között a Párizsi Megállapodáshoz
való kapcsolódását.”

„[...] Javasolnám egy összehasonlító kutatás indítását annak
megállapítása érdekében, hogy a világ országai mit tesznek a
kereskedelemre és a fenntartható fejlődésre vonatkoz ó
fejezetek végrehajtása terén.”
Az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó
mechanizmus
„Célunk, hogy 2021 első felében jogalkotási javaslatot
terjesszünk elő – ezt az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság
(DG TAXUD) és Gentiloni biztos vezetik, de természetesen a
kereskedelem szorosan kapcsolódik ehhez a WTO-val való
összeegyeztethetőség kérdése miatt [...].”

Kereskedelem és fenntartható fejlődés
„[...] Készen állok annak megvizsgálására, hogy
lehetnek-e már [...] végrehajthatóbb vagy
fokozatosan
végrehajtható
fejezetek
a
kereskedelemre és a fenntartható fejlődésre
vonatkozóan, például az Új-Zélanddal folytatott
tárgyalásaink során.” [...] „Aztán persze látnunk kell,

Átvilágítás
„[...] egy átfogó beruházási megállapodásról lenne szó, a
beruházásoknak
tiszteletben
kell
tartaniuk
a
kényszermunkáról szóló ILO-egyezményeket.” [...] „ideértve a
gyermekmunka
felszámolására
irányuló
határozott
intézkedéseket. [...]. Szorosan együtt fogok működni Reynders
biztossal annak érdekében, hogy már jövő évre előhozzuk a
Bizottság kötelező átvilágításra vonatkozó javaslatát.”

hogyan haladunk. 15 pontos kereskedelmi és fenntartható
fejlődési cselekvési tervvel rendelkezünk, amelyet 2018-ban
dolgoztunk ki, és amelyet 2023-ban felülvizsgálunk. [...] A
felülvizsgálatot 2021-re előrehozom, és figyelembe veszem a
Covid19 hatásait és a jelenlegi prioritásokat is. Ezt követően,
megvizsgálva a jövőbeli megállapodásokat és azt is, amit
Önök a részletesebb végrehajtás lehetőségeivel kapcsolatban
kérdeztek – így például valami az egyszerű párbeszéd és a
megállapodás felfüggesztése között, ami a legvégső
lehetőség –, alaposan megvizsgáltam egy francia–holland
dokumentumot, amely a vámok bizonyos fenntarthatósági
eredményekhez kötéséről szól, és ez egy olyan elképzelés,
amelyet mélyebben fel kívánok tárni” [...] „különösen arra
vonatkozó elképzeléseket tartalmaz, hogy miként kell
megtervezni és végrehajtani a konkrét feltételekhez kötést, és
hogyan kell azt megvalósítani a vámok csökkentése vagy nem
csökkentése tekintetében, egyes ILO-egyezmények vagy
környezetvédelmi
megállapodások
végrehajtásának
elmaradása esetén. Tehát pontosan ezt a megközelítést
követhetjük.”

„[...] A Kereskedelmi Főigazgatóság tanulmányt készít a nők
kereskedelemben való részvételéről, amely kiemelten az
árukereskedelemre összpontosít [...]. Ezután nyomon követjük
majd a nők részvételét a kereskedelemben, különös
tekintettel a szolgáltatásokra is.” [...] „Ezt a területet meg
fogjuk erősíteni, és [...] a külkapcsolatokra vonatkozóan a
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó uniós cselekvési
tervet dolgozunk ki a 2021–2025-ös időszakra, és a
kereskedelem ezen a területen is fontos elem lesz.”
„[...] a Bizottság részéről készen állunk arra, hogy tovább
dolgozzunk az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségéről
szóló, kötelező erejű ENSZ-egyezményen:” "[...] a fenntartható
kakaóra vonatkozó kezdeményezés [...] jó példa a több
érdekelt felet bevonó kezdeményezésekre, és olyan dolog,
amit más területeken is átvehetnénk: amint azt Ön is említette,
a textiliparban és esetleg más területeken is.

A [CTEO] egyetlen hozzáférési pontot biztosít mind az érintett
vállalkozások, mind pedig a civil társadalom számára a
kereskedelemre és a fenntartható fejlődésre vonatkoz ó
fejezetekkel kapcsolatban, ahol lehetőség nyílik panaszok
benyújtására a feltárt konkrét problémák kezelése érdekében.
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