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1. Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség 

Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, melyek különösen 

alkalmassá teszik Önt arra, hogy biztosként előmozdítsa – elsősorban azon a területen, 

amelynek felelőse lenne – az általános európai érdekeket? Mi motiválja erre? Hogyan 

járul majd hozzá a Bizottság stratégiai menetrendjének előmozdításához? Hogyan 

valósítja majd meg a nemek közötti egyenlőség érvényesítését, és hogyan integrálja a 

nemek közötti egyenlőség szempontjait a portfóliójához tartozó valamennyi 

szakpolitikai területbe? 

Milyen garanciákat tud adni függetlenségére az Európai Parlamentnek, és mi módon 

tudja biztosítani, hogy semmilyen múlt-, jelen- vagy jövőbeli tevékenysége nem teszi 

kérdésessé feladatköre ellátását a Bizottságban? 

 

Fiatal korom óta elkötelezett európai vagyok. Abban az időszakban születtem, amikor Európa 

országai új kapcsolatrendszer kialakításával gátat szabtak a kontinensünket egész történelme 

során sújtó háborúknak és pusztításnak. Gyerek voltam, amikor a szülővárosomban aláírták 

azt a szerződést, amely elindította az Európai Gazdasági Közösséget. Azóta is Róma az 

otthonom, és így az európai projekt állandó része a politikai öntudatomnak. 

 

Mindig motivált a közszolgálat, tanulmányaimat a politikatudomány területén végeztem. Sok 

éven át politikai újságíró voltam, ami mélyen elültette bennem az igazság és az átláthatóság 

iránti elkötelezettséget. Az újságírás után politikus lettem: Róma képviselő-testületében, majd 

18 évig az olasz parlamentben voltam képviselő, amely időszakban hírközlési miniszterként, 

külügyminiszterként és miniszterelnökként politikai tisztségeket is betöltöttem. E 

szerepkörömben természetesen gyakran látogattam Brüsszelbe, ami megszilárdította az abba 

vetett hitemet, hogy országaink csak közös összefogással lehetnek sikeresek. 

Miniszterelnökként 2017 márciusában az a megtiszteltetés ért, hogy megszervezhettem a 

Római Szerződések 60. évfordulójának ünnepségét. Fontos szerepet játszottam az európai 

állam- és kormányfők és az uniós intézmények közötti konszenzus elérésében. 

  

Külügyminiszterként alaposan megismerhettem, hogyan hatnak a nemzetközi kapcsolataink 

az ország jólétére. Részt vettem az Európai Unió számára kulcsfontosságú kérdésekkel – 

például az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésével – kapcsolatos közös 

álláspontok meghatározásához szükséges intenzív munkában. A G7 olasz elnöksége alatt 

hangsúlyosan együttműködtem a hasonló elveket valló országokkal és a G7 összes tagjával 

annak érdekében, hogy megteremtsük a főbb geopolitikai és gazdasági globális kihívásokkal 

kapcsolatos konszenzus feltételeit. 
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A megválasztott elnök hangsúlyozta, hogy ez a Bizottság geopolitikai Bizottság lesz, és a mai 

világunkban ez különösen igaz a gazdasági és az adózási kérdésekre. Szemtanúi vagyunk 

annak, hogy kontinensünkön egyre nő az elégedetlenség az esélyegyenlőséggel és a 

kormányok azon képességével kapcsolatban, hogy biztosítsák valamennyi polgár és vállalat 

méltányos hozzájárulását. A mozgótőke és a jövedelem nemzetközivé válása ma már olyan 

tény, amelynek következményeit egyetlen kormány sem tudja egyedül kezelni. Kinevezésem 

esetén a méltányos és hatékony adózás megvalósítását célzó munkámban az fog vezérelni, 

hogy biztosítsam a jólétünkben oly meghatározó szerepet betöltő szociális piacgazdaság 

további előmozdítását. 

  

Az új hivatali időszakban döntő fontosságú prioritás lesz az éghajlati vészhelyzet elleni 

hatékony fellépés. Kétségtelen, hogy ez a kérdés határoktól függetlenül mindannyiunkat érint. 

E kérdés szünet nélkül foglalkoztat azóta, hogy 35 évvel ezelőtt elkezdtem ellátni az „Új 

Ökológia” kiadvány szerkesztői feladatait. Az éghajlatváltozás jelentette kihívással szemben 

több fronton kell fellépni, és így döntő szerep fog hárulni a gazdaság- és az adópolitikára az 

ahhoz szükséges források és ösztönzők biztosításában, hogy újra egészségessé tegyük a 

bolygónkat. 

  

Portfólióm egyik központi eleme a gazdasági felügyelet lesz. Az inkluzív növekedést és a 

környezeti fenntarthatóságot egyszerre kell megvalósítanunk. A válság éveiben parlamenti 

képviselőként megértettem, hogy mennyire fontos egyidejűleg biztosítani az államháztartás 

fenntarthatóságát és a gazdasági támogatást a nehéz időkben. Hivatali időszakomban egy 

olyan szakpolitikai menetrend megvalósítása mellett kötelezem el magam, amely támogatja a 

növekedést és – az elfogadott uniós szabályok keretében biztosított megfelelő rugalmassággal 

– megfelelő egyensúlyt teremt a hosszú távú fenntarthatóság biztosítása, valamint a rövid 

távon jelentkező bármilyen problémák kezelése között. Együtt fogok működni az Európai 

Parlamenttel, hogy javaslatot tegyek egy európai munkanélküli-járadék viszontbiztosítási 

rendszerre, amely európai segítséget nyújt az arra rászorulóknak. Az InvestEU és a 

Fenntartható Európa Beruházási Terv segítségével azon fogok dolgozni, hogy 

megvalósuljanak az átfogó célkitűzéseink – elsősorban a klímasemlegesség és a digitális 

átállás – eléréséhez szükséges beruházások. 

  

A liberalizmus és a demokrácia melletti elkötelezettségem részeként kiállok a nemek közötti 

egyenlőség mellett is. Üdvözlöm a nemek egyensúlyát a biztosi testületben és hiszem, hogy 

fontos jó példával elöl járni. Vállalom, hogy ugyanez a kabinetemben is érvényesülni fog, 

ezáltal a hivatalom erősebbé válik és jobban fogja képviselni az európai emberek igényeit és 

prioritásait, attól függetlenül, hogy kik ők és hol élnek. 

  

Ursula von der Leyen megválasztott elnök Bizottságát külső befolyástól független módon és a 

kollegialitás elvét szem előtt tartva fogom szolgálni. Európaiként fogok dolgozni, de 

ugyanazzal az elhivatottsággal és elkötelezettséggel, mint ahogy korábban Olaszországban és 

Rómában. Vállalom, hogy a legnagyobb átláthatóságot biztosítva tiszteletben fogom tartani a 

Szerződésben meghatározott etikai követelményeket, annak betűje és szelleme szerint is. 

 

 

2. A portfólió irányítása és együttműködés az Európai Parlamenttel  

 

Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene? Milyen 

szempontból tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament előtt saját, 

illetve hivatalának tevékenységével kapcsolatban? Milyen konkrét kötelezettségeket 
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hajlandó vállalni a nagyobb átláthatóság, a kibővített együttműködés és a hatékony 

nyomon követés érdekében a Parlament álláspontjai és jogalkotási kezdeményezések 

iránti igényei tekintetében? A tervezett kezdeményezésekkel vagy a folyamatban lévő 

eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, hogy a Parlamentet a Tanáccsal egyenrangúan 

ellássa információval és dokumentumanyaggal? 

 

Az elszámoltathatóság és a parlamenti felügyelet a demokrácia sarokköve, és mint olyan, 

közös európai érték. Közel két évtizeden át megválasztott képviselőként, illetve a nemzeti 

parlementnek felelős miniszterként és miniszterelnökként mindkét oldalról tapasztaltam a 

demokratikus elszámoltathatóságot. A polgárok Európai Unióba vetett bizalmának 

visszanyeréséhez döntő fontosságú az átláthatóság és az Európai Parlament szoros bevonása. 

Gazdaságpolitikai biztosi kinevezésem esetén szorosan együtt fogok működni a Parlamenttel 

és a képviselőivel a szakpolitikai döntéshozatal és a politikai párbeszéd valamennyi 

szakaszában. Munkámban ezt a célt fogom követni és tiszteletben fogom tartani az Európai 

Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 2010. évi keretmegállapodás, valamint a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. évi intézményközi megállapodás összes 

rendelkezését. 

 

Volt parlamenti képviselőként és újságíróként hiszem, hogy a jó kormányzás és a legitimitás 

alapja az átláthatóság, a nyitottság, a bizalom és a folyamatos párbeszéd. Ursula von der 

Leyen megválasztott elnök politikai iránymutatásai és megbízólevelei maradéktalanul 

tükrözik ezeket az elveket, és hangsúlyozzák az Európai Parlament és a Bizottság közötti 

különleges kapcsolat megerősítésének szándékát. Teljes mértékben támogatom az amelletti 

elkötelezettségét, hogy az Európai Parlamentet szorosabban be kell vonni a gazdasági 

kormányzás kérdéseibe, többek között az Európai Parlament előtti személyes megjelenéssel 

az európai szemeszter folyamatának minden egyes kulcsfontosságú szakasza előtt. Emellett 

üdvözlöm és támogatom a megválasztott elnök arra vonatkozó ígéretét, hogy a parlamenti 

képviselők többsége által elfogadott parlamenti állásfoglalásokat jogalkotási aktusnak kell 

követnie, az arányosság, a szubszidiaritás és a jogalkotás minőségének javítására vonatkozó 

elvek maradéktalan tiszteletben tartása mellett. 

 

Kinevezésem esetén biztosi tevékenységem során egyenrangú társjogalkotónak fogom 

tekinteni a Parlamentet és a Tanácsot, és biztosítani fogom, hogy ez érvényre jusson a 

hatáskörömbe tartozó területeken történő információcserében. Ez nem csupán jogi 

követelmény, hanem kötelessége is a biztosnak, aki a biztosi testület tagjaként elszámoltatható 

az Európai Parlament közvetlenül megválasztott képviselői felé. Személyes szinten – a 

demokrácia híveként és elkötelezett európaiként – ezt nélkülözhetetlennek tekintem. Készen 

állok arra, hogy rendszeresen részt vegyek a háromoldalú párbeszédekben, valamint a plenáris 

és a bizottsági üléseken, hogy meghallgassam az Európai Parlament álláspontjait és 

válaszoljak az aggályaira, és biztosítani fogom az elnökkel folytatandó közvetlen és 

rendszeres információcserét, valamint a közvetlen kommunikációt a bizottság tagjaival. Volt 

újságíróként meggyőződésem, hogy a polgárokat tájékoztatni kell az európai szakpolitikákról 

és vitákról, és ezt leginkább a parlamenti képviselők tudják elősegíteni. Biztosítani fogom 

továbbá, hogy rendszeresen tájékoztassuk az Európai Parlamentet, különösen a jelentős 

eseményeket megelőzően és a hatáskörömbe tartozó területeket érintő nemzetközi tárgyalások 

kulcsszakaszaiban. 

 

Ursula von der Leyen megválasztott elnök támogatja az Európai Parlament kezdeményezési 

jogát. Vállalja, hogy a Bizottsága részéről a parlamenti képviselők többsége által elfogadott 

parlamenti állásfoglalásokat jogalkotási aktus fogja követni, az arányosság, a szubszidiaritás 
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és a jogalkotás minőségére vonatkozó elvek maradéktalan tiszteletben tartása mellett. Teljes 

mértékben támogatom ezt a célkitűzést. 

A következő biztosi testület elkötelezett az Európai Parlamenttel közös partnerség elmélyítése 

mellett. Ennek megfelelően együtt fogok működni a Parlamenttel az EUMSZ 225. cikke 

szerinti állásfoglalások megvitatásának valamennyi szakaszában. Vállalom, hogy szorosan 

együtt fogok működni az érintett parlamenti bizottságokkal, és aktívan és személyes 

közreműködéssel részt fogok venni az EUMSZ 225. cikke szerinti állásfoglalások 

előkészítésében. Hiszem és vallom, hogy ez javítani fogja a párbeszédet, erősíteni fogja a 

bizalmat és az együttműködés szellemét a közös célkitűzés megvalósítása felé. 

Kinevezésem esetén vállalom a teljes politikai felelősséget a hatáskörömbe tartozó területen 

folytatott tevékenységekért. Megtiszteltetés lenne, ha szolgálhatnám az Európai Bizottságot, 

mely intézmény döntő fontosságú szerepet tölt be a Szerződések és az Európai Unió alapító 

atyái örökségének őreként. Jövőbeli biztosként aktívan védelmezném és hirdetném Európa 

általános érdekeit, és mindig a kollegialitás elvét szem előtt tartva cselekednék. Szorosan 

együtt fogok működni Valdis Dombrovskis ügyvezetőalelnök-jelölttel és a biztosi testület 

többi tagjával a célból, hogy megvalósítsuk Ursula von der Leyen megválasztott elnök hat 

prioritását, hogy Európa érdekében hozzájáruljunk különösen az inkluzív és fenntartható 

növekedéshez és hogy elmélyítsük a gazdasági és monetáris uniót, ezzel egyidejűleg 

előmozdítva Európa globális vezető szerepét. Csak úgy tudunk eleget tenni az európai 

polgárok jólét, stabilitás és védelem iránti jogos követeléseinek, ha biztosi testületként és 

uniós intézményekként együttműködünk a közös cél érdekében. 

  

 

3.  Mi a Stabilitási és Növekedési Paktum alkalmazásával kapcsolatos álláspontja? Mik a 

szándékai az uniós költségvetési keretrendszer közelgő felülvizsgálatával 

kapcsolatban, különösen a prociklikus hatásokat, a beruházásokat, a makrogazdasági 

egyensúlyhiányokat és a szabályok egyszerűsítését illetően?  

 

A Stabilitási és Növekedési Paktum célja a költségvetési politikák tagállamok általi 

koordinálásának és a rendezett államháztartásra való törekvésnek a biztosítása, melyek a 

növekedés előmozdításának és a stabilitás megőrzésének kulcsfontosságú tényezői. A paktum 

a túlzott hiányok megelőzését, és adott esetben azok korrekcióját célozza az adósság 

fenntartható szinten tartása érdekében. E fenntarthatósági célkitűzés sérelme nélkül a 

Stabilitási és Növekedési Paktum további célja a költségvetésen alapuló makrogazdasági 

stabilizáció. A tagállamonként eltérő gazdasági feltételek és GDP-arányos államadósságok, 

valamint az adósságcsökkentés megfelelő ütemével kapcsolatos nemzeti preferenciák 

nehezítik a fenntarthatósági és stabilizációs célkitűzések összeegyeztetését. Nehezítik továbbá 

a konszenzusteremtést és a megfelelő kiigazítási pályáért való felelősségvállalást. 

Gazdaságpolitikai biztosi kinevezésem esetén Ursula von der Leyen megválasztott elnök 

politikai iránymutatásaival összhangban arra fogok törekedni, hogy a Bizottság a 

szabályokban foglalt rugalmasság teljes körű igénybevételével alkalmazza a Stabilitási és 

Növekedési Paktumot. A különösen alacsony kamatlábak által meghatározott jelenlegi 

környezettel együtt ez segíteni fog minket abban, hogy növekedésbarátabb költségvetési 

irányvonalat kövessünk az euróövezetben, és ezzel egyidejűleg biztosítsuk a felelősségteljes 

költségvetést. Továbbá, a beruházások és a strukturális reformok, mivel fokozzák a 

potenciális növekedést, határozottan hozzájárulnak az államadósság fenntarthatóságához. A 

megbízólevelemben foglaltak szerint a feladatom annak biztosítása, hogy a gazdaságpolitika 
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ösztönözze a fenntartható növekedést, továbbá védelmet és stabilitást nyújtson az európaiak 

számára. 

 

Mint tudjuk, a Stabilitási és Növekedési Paktum 2011. évi reformja bevezette a költségvetési 

szabályok rendszeres felülvizsgálatát. Ennek megfelelően a Bizottságnak az év végén közzé 

kell tennie az EU költségvetési keretének értékelését. Az Európai Költségvetési Tanács már 

értékes hozzájárulással segítette ezt a folyamatot. A felülvizsgálat áttekintést nyújt a 

Stabilitási és Növekedési Paktum helyzetéről, és értékelni fogja a szabályok alkalmazása terén 

nyert eddigi tapasztalatokat. Lehetséges irányvonalakat is felmutat majd a jövőre nézve. A 

tagállamokkal és az érdekeltekkel ezt követően lefolytatandó konzultáció lehetőséget nyújt 

majd a véleménycserére, valamint az ellentétes álláspontok kibékítésére a bizalom 

helyreállítása érdekében. Miniszterelnökként fokozottan tudatosult bennem, hogy a 

konszenzusteremtés során igen sok múlik a kölcsönös bizalmon, az ígéretek betartásán, 

továbbá a közös célért végzett kemény munkán. A felelősségvállalás és a szabályok hatékony 

betartásának biztosítása kulcsfontosságú lesz a következő években. A felülvizsgálat annak 

értékeléséhez nyújt alapot, hogy indokolt-e a szabályok aktualizálása. Ennek során értékelni 

kell az úgynevezett „hatos csomag” más elemeit is, elsősorban a makrogazdasági 

egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárást, mely keretet biztosít a pénzügyi válság előtt a 

koordináció hatókörén kívül eső olyan gazdasági fejlemények felügyeletéhez, mint például a 

külső egyensúlyhiány, a versenyképesség, a lakáspiac vagy a magánszektor gyorsan növekvő 

adósságállománya. A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárásnak 

köszönhetően bővült a felügyelet hatálya, és azt a jelenlegi külső egyensúlyhiányok 

korrigálása céljából kell alkalmaznunk. 

 

 

4. Hogyan képzeli el az európai szemeszter reformját? Hogyan fog hozzájárulni a 

demokratikus elszámoltathatóság fokozásához? Mi a véleménye a szociális és 

környezetvédelmi kritériumok beépítéséről? 

 

2011. évi elindítása óta az európai szemeszter folyamatosan fejlődött. Mára kiterjed a szociál- 

és a gazdaságpolitika számos vetületére. Egyre inkább középpontba kerültek a szociális 

kérdések: az országspecifikus ajánlások közel fele a foglalkoztatás, az oktatás, az 

egészségügyi ellátás és a szociálpolitika területét érintő kérdésekkel foglalkozik. Ugyanakkor, 

ahogy azt a megválasztott elnök hangsúlyozta, törekedni kell arra, hogy az európai 

szemeszterben ajánlott gazdaságpolitikák egyensúlyt teremtsenek a szociális jogok, Európa 

klímasemlegessége és a versenyképes gazdaság között. A szociális jogok európai pillérének 

létrehozása jelentős vívmány volt, és egyben határozott elkötelezettséget jelent az európai 

szociális piacgazdaság mellett. A következő Bizottság elkötelezett amellett, hogy cselekvési 

tervet terjesszen elő a szociális jogok európai pillérének maradéktalan megvalósítására, és 

büszkeséggel tölt el, hogy vezethetem az európai munkanélküli-járadék viszontbiztosítási 

rendszerrel kapcsolatos munkát. Azt akarom, hogy a szemeszter támogassa ezeket a jelentős 

kezdeményezéseket, továbbá segítse a tagállamokat a felzárkózás előmozdításában, a 

társadalmi méltányosság és a jólét felé haladásban, amihez többek között nagyobb figyelmet 

kell szentelni az ajánlott politikák elosztási következményeinek. Részt fogok venni a 

megválasztott elnök azon vállalásának megvalósításában, amely szerint az európai 

szemesztert az ENSZ fenntartható fejlődési céljait integráló eszközzé kell tenni. 

  

Az európaiak határozottsággal hallatják hangjukat az éghajlattal és a környezetvédelemmel 

kapcsolatos kérdésekben. Politikai pályafutásom kezdete óta intenzíven foglalkoztatnak a 

környezetvédelmi kérdések. Hiszem és vallom, hogy e kérdések gazdaság egészére gyakorolt 
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hatását jobban figyelembe kell venni a gazdaság- és szociálpolitika koordinációjában. Átfogó 

célként szoros politikai megfelelést kell biztosítani a szemeszter és az ENSZ fenntartható 

fejlődési céljainak különböző vetületei között, nem feledve a makrogazdasági jelentőséggel 

bíró, kulcsfontosságú gazdaságpolitikai kihívásokat sem. Vállalom, hogy ennek érdekében az 

első lépéseket már a következő európai szemeszter ciklusában meg fogom tenni. 

  

Az európai szemeszter valódi értéke abban rejlik, hogy a fenntartható gazdasági jólétet szem 

előtt tartva koordinálja szakpolitikáinkat a közös érdekű kérdésekben, és segíti a tagállamokat 

a legsürgetőbb kihívásaik megoldásában. Figyelmesnek kell lennünk, és Európa érdekeinek 

megfelelően kell cselekednünk. Kötelességünk meghallgatni a társadalmi csoportokat, a 

szociális partnereket, és leginkább a mai európai fiatalokat, akik példájukkal jelzik számunkra 

az egységes fellépés fontosságát. Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy az érdemi változáshoz 

elengedhetetlen a hiteles szakpolitikai párbeszéd, különösen akkor, amikor a reformok 

összetettek és időigényesek. A szemeszter keretében tett szakpolitikai ajánlások iránti 

felelősség meghatározza azok hosszú távú gyakorlati hatásait. Meggyőződésem, hogy jobban 

kell összpontosítanunk a tagállamok saját gazdaságireform-stratégiáira és vállalásaira. 

Mélyíteni fogom a tagállamokkal folytatott szakpolitikai párbeszédet: több szakértői és 

politikai látogatást fogunk tenni a tagállamokban, és a Bizottság konkrétan értékelni fogja a 

tagállamok reformterveit. Kinevezésem esetén élen kívánok járni ebben: megbízatásom első 

felében látogatást teszek az összes tagállamban, hogy megvitassam a kulcsfontosságú 

gazdasági és társadalmi kihívásokat a kormány és a nemzeti parlamentek képviselőivel, 

valamint az érintettekkel, elsősorban a szociális partnerekkel és a civil társadalommal. 

 

Elkötelezett vagyok továbbá a Bizottság és az Európai Parlament közötti szoros kapcsolat 

továbbfejlesztése mellett a gazdasági kormányzás terén. A Bizottság már most kellően 

figyelembe veszi a Parlament véleményét, különösen az európai szemeszterről szóló féléves 

jelentéseiben foglaltakat. Meggyőződésem, hogy a Parlament még nagyobb szerephez juthat, 

és a szemeszter kiváló lehetőséget nyújt az együttműködésre. Biztosi kinevezésem esetén 

látogatást fogok tenni az Európai Parlamentben a szemeszter folyamatának minden egyes 

kulcsfontosságú szakasza előtt, hogy megvitassam a Parlamenttel az általunk fontosnak tartott 

főbb kihívásokat és megválaszolásuk lehetőségeit. Határozott meggyőződésem, hogy 

folytatnunk kell a polgárok és az érintettek elérése érdekében tett eddigi erőfeszítéseinket. 

Megválasztott képviselőkként az Európai Parlament képviselőinek központi szerepet kell 

betölteniük a nemzeti parlamentek és a polgárok közvetlen meghallgatásáért teendő közös 

erőfeszítéseinkben. Az Európai Parlamenttel közösen, évenként megrendezésre kerülő európai 

parlamenti hét fórumot nyújt az EU minden részéről érkező parlamenti képviselők számára az 

eszmecseréhez, amelyet folytatni és bővíteni akarok. 

 

 

5. Mik a szándékai a stabilitásról, a koordinációról és a kormányzásról szóló szerződés 

tekintetében? 

 

A Bizottság 2017 decemberében irányelvre tett javaslatot, melynek célja a gazdasági és 

monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés lényegi 

elemeinek uniós jogba történő beemelése, figyelembe véve a Stabilitási és Növekedési 

Paktumban rejlő, a Bizottság által 2015. január óta kihasznált megfelelő rugalmasságot. A 

javaslat, mely a nemzeti szintű rendezett költségvetési keretek támogatása érdekében beépíti 

az uniós jogba a szerződés lényegi elemeit, és összhangban van a hatályos szabályokkal, arra 

irányul, hogy segítse a szerződő feleket az e tekintetben tett vállalásaik teljesítésében. A 

Parlament azonban még nem fogalmazta meg véleményét, és a javaslat nem kapott kellő 
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támogatást a Tanácsban. Az EU költségvetési keretének év végi értékelése lehetőséget nyújt 

arra, hogy visszatérjünk erre a kérdésre. Az Európai Parlamentre fontos szerep hárul a 

költségvetési szabályok végrehajtása és a demokratikus elszámoltathatóság átláthatóságának 

biztosításában. 

 

 

6. Ismertetné az uniós adóügyi menetrenddel kapcsolatos prioritásait és ütemtervét? 

Biztosként hogyan mozdítaná elő a korszerűbb, egyszerűbb és méltányosabb adózási 

rendszert, különösen figyelembe véve a jelenleg zajló, a G20 által vezetett nemzetközi 

adóreformot (beleértve a tényleges társaságiadó-kulcs legkisebb alkalmazható 

mértékéről és a káros adózási gyakorlatok felszámolásáról szóló megbeszéléseket), a 

gazdaság digitalizációját és az Unió éghajlatváltozási menetrendjét? Adott esetben 

igénybe kívánja-e venni az EUMSZ 116. cikkében meghatározott eljárást, amely az 

adózási ügyek területén lehetővé teszi az egyhangú szavazás követelményének 

megváltoztatását? 

 

Az EU következő évekre szóló adóügyi menetrendje a jelenleg előttünk álló kihívásokhoz 

igazodik. Először is, az Ursula von der Leyen megválasztott elnök által előterjesztett, 

ambiciózus környezetvédelmi és éghajlatpolitikai menetrendnek határozott adópolitikai 

intézkedéseket kell tartalmaznia. Másodszor, döntő fontosságú marad az adócsalás, az 

adókijátszás és az adókikerülés elleni uniós és nemzetközi szintű fellépés, lehetővé téve a 

tagállamoknak a bevételeik növelését és a gazdaság- és szociálpolitikáik megvalósítását. 

Harmadszor, a technológiai fejlődés és a globalizáció új üzleti modelleket eredményezett, 

melyek egyértelműen szükségessé teszik a nemzetközi társaságiadó-keret megreformálását. 

Továbbá, az adópolitikák fontos eszközök az EU versenyképességének támogatásában, 

valamint a beruházások, a növekedés és a vállalkozások ösztönzésében az egységes piacon. A 

benne rejlő teljes potenciál kihasználása érdekében meg kell könnyíteni a vállalkozások 

határon átnyúló működését és a polgárok határon átnyúló munkavállalását. Biztosi 

kinevezésem esetén ezek a megfontolások fogják vezérelni a következő öt évre szóló 

megbízatásomat, mind az EU, mind a nemzeti adópolitikák koordinációja tekintetében, és a 

prioritásaim részét fogják képezni. Az elmúlt években az Európai Parlament kulcsfontosságú 

szövetséges volt az adóügyi menetrend előbbre vitelében. Bízom benne, hogy ugyanekkora 

támogatásra számíthatok majd a lendület megőrzésében, és együtt további eredményeket 

érünk el. 

  

Az adózás közvetlen szerepet játszhat az európai zöld megállapodás céljainak 

megvalósításában. Ezért együtt fogok működni az európai zöld megállapodásért felelős 

ügyvezetőalelnök-jelölttel annak biztosításában, hogy az adórendszerünk a megfelelő 

ösztönzőket nyújtsa a gyártók, a felhasználók és a fogyasztók magatartásának alakításához, 

hogy egyenlő feltételeket teremtsen és kompenzálja az említett átállás által érintett, 

veszélyeztetett csoportokat. Az egyik kulcsfontosságú célkitűzés a 2003. évi energiaadó-

irányelv korszerűsítése lesz. Egy aktuális értékelés szerint az irányelv elavult, és már nem 

felel meg a jelenlegi igényeknek. Nem tartott lépést különösen az uniós és nemzetközi szinten 

az energiahatékonyság és az éghajlatváltozás területén lezajlott számos fejleménnyel. Hogy 

mekkora mértékben lesz ambiciózus az energiaadó-irányelv korszerűsítése, szorosan 

összefügg azzal, hogyan fog megvalósulni a kibocsátáskereskedelmi rendszer kiterjesztése. 

Ezen kívül biztosítanunk kell, hogy a klímasemleges EU felé történő átmenet igazságosan és 

társadalmilag kiegyensúlyozott módon valósuljon meg. A klímasemlegesség 2050-ig történő 

megvalósításaként kitűzött cél elérését szolgáló ambiciózusabb uniós kibocsátáskereskedelmi 

rendszer mellé olyan intézkedéseket kell társítani, amelyek célja a kibocsátásáthelyezés 
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elkerülése és az Unió versenyelőnyének megőrzése; nem maradhatunk egyenlő 

versenyfeltételek nélkül. Ez gazdasági és társadalmi hátrányokkal járhatna és meghiúsíthatná 

az éghajlatpolitikai céljaink elérését. Ezen okból javasolta a megválasztott elnök a szén-

dioxid-vám bevezetését. E vámot körültekintően kell kidolgozni úgy, hogy politikai nyomás 

gyakorlásával intézkedésre lehessen bírni az éghajlatvédelem terén lemaradókat, hogy 

biztosítani tudjuk az uniós vállalkozások számára az egyenlő versenyfeltételeket és a 

Kereskedelmi Világszervezet szabályainak való teljes mértékű megfelelést. 

 

Az adócsalás, az adókijátszás és az adókikerülés elleni küzdelem döntő fontosságú abban, 

hogy megőrizzük a rendezett államháztartást és biztosítsuk a forrásokat az olyan közjavak 

számára, mint a minőségi oktatás és az egészségügyi ellátás. Az elmúlt években jelentős 

előrelépés történt az adózás átláthatósága, az igazgatási együttműködés és az adókikerülés 

elleni küzdelem területén. Azonban ennél többet kell tenni, és e menetrend előmozdítását 

prioritásként fogom kezelni. A szabálykövető adófizetők életét könnyíteni kívánom, a büntető 

intézkedéseket a szabályszegőkre fogom összpontosítani. A stratégiám három pillér köré épül: 

i. az adórendszer kiszámíthatóbbá tétele és a szabálykövetés megkönnyítése, ii. az adócsalás 

és az adókijátszás elleni küzdelem, iii. az EU adóügyi kormányzási keretének kiigazítása, 

elsősorban a tagállamokkal folytatott együttműködésünk megerősítése révén. Folytatni fogom 

továbbá az egységes piacon működő, csalásbiztos végleges hozzáadottértékadó-rendszer 

létrehozását célzó munkát. Az adócsalás, az adókijátszás és az adókikerülés elleni küzdelem 

nem korlátozódhat az EU-ra. Határozottabb intézkedéseket kell kidolgoznunk ahhoz, hogy 

világszerte felléphessünk a káros adórendszerek ellen. E tekintetben példátlan előrelépést 

jelentett az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek közös európai 

uniós jegyzéke. Az EU jelenleg közvetlen párbeszédet folytat a fő partnereinkkel adózási 

kérdésekről. Partnereink komoly lépéseket tettek a káros adózási gyakorlatok megszüntetésére 

és az együttműködés javítására adózási kérdésekben. Úgy vélem, hogy e terület még mindig 

javítható, például az érdemi koordinált óvintézkedésekről szóló, a jegyzékben szereplő 

országokra alkalmazandó megállapodással és a folyamat átláthatóságának javításával. 

 

A nemzetközi társaságiadó-keret már nem felel meg a modern gazdaság realitásainak: túl 

összetett és nem biztosítja, hogy a nyereség ott adózzon, ahol azt termelték. Jóllehet ezek a 

kihívások nem korlátozódnak a digitális ágazatra, vitathatatlan és sürgető problémát 

jelentenek a digitális gazdaság adóztatása terén. A digitális korra felkészült Európáért felelős 

ügyvezetőalelnök-jelölttel közösen biztosítani fogom, hogy a Bizottság és általában véve az 

EU élen járjon azokban a nemzetközi erőfeszítésekben, amelyek célja a digitális gazdaság 

adóztatására vonatkozó közös megközelítés elfogadása a G20-ak és a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet szintjén. A következő hónapok döntő fontosságúak 

lesznek az előrelépést illetően. Amennyiben sikerül megegyezni egy hatékony globális 

megállapodásról, úgy az Unión belül koordinált végrehajtásra lesz szükség annak érdekében, 

hogy csökkentsük a megfelelési költségeket és kiszámíthatóbbá tegyük az adórendszert a 

vállalkozások számára. Amennyiben 2020 végéig nem sikerül megegyezni hatékony 

nemzetközi megállapodásról, úgy az EU-nak egyedül kell fellépnie. Uniós szinten olyan 

megoldást kell találnunk, amely választ ad a digitális gazdasággal járó kihívásokra, előnyöket 

nyújt az EU-nak és segítségével a tagállamok megegyezésre juthatnak egymással. Elkötelezett 

vagyok amellett is, hogy az EU adórendszerét vállalkozásbarátabbá kell tenni és jobban kell 

támogatnia a növekedést, a beruházásokat és az innovációt. Az EU adórendszerét 

egyszerűbbé, érthetőbbé és könnyebben alkalmazhatóvá kell tenni. E tekintetben a közös 

összevont társaságiadó-alapra irányuló munka meghatározó része az adóügyi menetrendnek, 

melynek célja az adórendszerünk egyszerűbbé, érthetőbbé és könnyebben alkalmazhatóvá 

tétele. 
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Meggyőződésem, hogy az említett kihívásokkal szembeni helytállásunk érdekében – a 

megbízólevelemben foglaltaknak megfelelően – teljes mértékben alkalmaznunk kell a 

Szerződések azon záradékait, amelyek lehetővé teszik az adózásról szóló javaslatok 

együttdöntési eljárással és minősített többségi szavazással való elfogadását. Az adóügy az 

utolsó olyan uniós szakpolitikai terület, ahol a döntéshozatal kizárólag egyhangúságon alapul. 

Az elmúlt évek EU-ban és globális szinten jelentkező új kihívásai rámutattak az adóügy 

területén alkalmazott egyhangúság és a gyors reakcióképességünk korlátjaira. Napjaink 

digitális és globális gazdaságában az EU-nak képesnek kell lennie arra, hogy az adópolitikáját 

gyorsabban és hatékonyabban hozzáigazítsa a változó igényekhez. Továbbá, a jelenlegi 

szabályok értelmében az Európai Parlamentnek pusztán konzultatív szerepe van. A 

Parlamentnek a rendes jogalkotási eljárás keretében biztosított valódi döntéshozatali szerep 

hatékonyabbá tenné a döntéshozatalt az adózás területén. A minősített többségi szavazásra és 

a rendes jogalkotási eljárásra való fokozatos és célirányos átállás rugalmasabbá és 

demokratikusabbá tenné az uniós döntéshozatalt az adózás terén. Ebben az összefüggésben az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 116. cikke alternatívát kínál a minősített többségi 

szavazás alkalmazásához. Ezt a mechanizmust azokban az esetekben lehet alkalmazni, ahol 

bizonyított, hogy a belső piaci versenyt a tagállamok szabályai közötti különbségek torzítják. 

Készen állok arra, hogy a későbbiekben alkalmazzam ezt a mechanizmust, amennyiben 

teljesülnek a jogi feltételek. 

 

 

7. Konkrétan hogyan javítaná a GMU működését? Mik a szándékai az európai 

munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszer létrehozása tekintetében? 
 

Az euró, a közös valutánk, az egységünk szimbóluma. Az elmúlt években sikerült 

eredményeket felmutatni a tekintetben, hogy a tagállamok és az egész euróövezet gazdasága 

visszatérjen a stabil és fenntartható növekedési pályához. Azonban a gazdaság lassul és 

kockázatok fenyegetnek. A gazdasági és monetáris unió gyorsuló kiteljesítése a szakpolitikai 

válasz elengedhetetlen eleme. Segítséget nyújt továbbá az Európai Unión belül a társadalmi 

kohézió és a gazdasági teljesítmények tekintetében fennálló szakadékok áthidalásához. Le kell 

vonnunk az elmúlt évek tanulságait: az elért eredmények ellenére a nem teljes gazdasági és 

monetáris unió szuboptimális makrogazdasági eredményekhez vezethet. A további reformok 

elősegítenék, hogy az euróövezet erősebben, fenntarthatóbban és inkluzívan növekedjen, és 

védettebbé váljon a gazdasági visszaesésekkel szemben. Ez hangsúlyozza, hogy mennyire 

fontos előre lépni a gazdasági és monetáris unió elmélyítésében, ami – tekintettel a globális 

gazdaságban megjelenő kockázatokra – erősítené a piacba vetett bizalmat is. Ez döntő 

fontosságú az euró nemzetközi szerepének, valamint Európa globális kormányzásban betöltött 

szerepének erősítésében. Folytatnunk kell közös kormányzási rendszerünk és nemzeti 

gazdaságaink reformjainak előmozdítását, miközben részt veszünk az ambiciózus 

Fenntartható Európa Beruházási Tervben és elindítjuk a jövőbeni InvestEU programot. 

Szembe kell néznünk korunk kihívásaival. 
 

Ursula von der Leyen megválasztott elnök hangsúlyozta a politikai iránymutatásaiban, hogy a 

gazdasági és monetáris unió elmélyítése prioritásként szerepel a következő öt évben. Rövid 

távon ez azt jelenti, hogy a 2019. júniusi euróövezeti csúcstalálkozón elfogadott lépések után 

konkrét eredményeket kell felmutatni. Idetartozik egyrészt az euróövezeti konvergenciát és 

versenyképességet szolgáló költségvetési eszköz, amely támogatást nyújt a tagállamok 

strukturális reformjaihoz és beruházásaihoz, másrészt az Egységes Szanálási Alap közös 

védőhálója. 
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Ezeken túlmenően további közös erőfeszítésekre lesz szükségünk, hogy előre lépjünk a 

gazdasági és monetáris unió elmélyítésében. Az egyik kulcsfontosságú prioritás a pénzügyi 

unió felé való előrelépés a bankúnió megteremtésével, valamint további lépések megtételével 

a tőkepiaci unió felé. Egy erős, integrált és ellenállóképes tőkepiac a legjobb kiindulási pont 

ahhoz, hogy az egységes valutát nemzetközi szinten szélesebb körben használják, a gazdasági 

és monetáris unió pedig megerősíti a hitelességet. 
 

A megválasztott elnök bejelentette, hogy javaslatot kíván tenni egy európai munkanélküli-

járadék viszontbiztosítási rendszerre. A rendszer erősítené a társadalmi kohéziót azáltal, hogy 

EU-szerte biztonságot nyújtana a polgároknak a munkahelyük elvesztése esetén. A rendszer 

segítené a tagállamokat a gazdasági sokkok gyorsabb enyhítésében és a kedvezőtlen 

átgyűrűző hatások elkerülésében. Döntő fontosságú, hogy a rendszer kialakítása figyelembe 

vegyen számos gazdasági és politikai megkötést. A rendszer alkotóelemeinek különösen a 

következőket kell biztosítaniuk: i. nincsenek állandó átutalások a tagállamok között, ii. a 

támogatást kellő időben és kizárólag jelentős sokkok esetén nyújtják, iii. a rendszer nem hoz 

létre olyan tényezőket, amelyek hátráltatják a tagállamokat a rendezett államháztartási politika 

követésében és a szükséges strukturális reformok végrehajtásában. E megkötéseket szem előtt 

tartva, az európai munkanélküli-járadék viszontbiztosítási rendszer létrehozása továbbra is 

kulcsfontosságú eleme a gazdasági és monetáris unió szerkezete kiteljesítésének. 


