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VÁLASZOK AZ EURÓPAI PARLAMENT SZÁMÁRA 

A BIZTOSJELÖLTNEK FELTETT KÉRDÉSEKRE 

Johannes HAHN 

A költségvetésért és az igazgatásért felelős biztosjelölt 

 

 

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 tárcájához 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? 

 

 

Csaknem tíz éve vagyok biztos. Ez idő alatt mind döntéseimmel, mind politikai befolyásom 

latba vetésével bizonyítottam az európai érdekek iránti elkötelezettségemet és 

függetlenségemet. Nem utolsósorban ezért hagyta egyhangúlag jóvá kinevezésemet az osztrák 

parlament. 

 

Jelenlegi portfólióm irányítása során, az európai szomszédságpolitikáért és a csatlakozási 

tárgyalásokért felelős biztosként valamennyi nyugat-balkáni országgal sikeresen 

újraindítottam a bővítési folyamatot. Olyan meghatározó kezdeményezéseket vittem véghez, 

mint a nyugat-balkáni stratégia, a szófiai menetrend vagy az észak-macedón névkérdés 

megoldását előkészítő sikeres válságkezelés. Hozzájárultam továbbá a keleti 

szomszédságpolitikai partnerországok stabilizálásához, méghozzá olyan stratégiai és egyedi 

partnerségekkel, amelyek célja a demokratikus átalakulás, a gazdasági stabilitás és a 

jogállamiság előmozdítása. A déli szomszédságbeli tevékenységemmel hozzájárultam a 

kialakult konfliktusok megfékezéséhez és ahol lehet, a fennálló helyzet javításához. Emellett 

sikeresen életbe léptettem a törökországi menekülteket támogató uniós eszközt és főszerepet 

játszottam a szíriai menekülteket befogadó országokat támogató szíriai válságalap 

kialakításában, biztosítva, hogy a hatáskörömbe tartozó uniós forrásokkal a különböző 

migrációs útvonalak mentén fekvő államok, illetve a szíriai háborúban érintett országok 

reagálási képességét erősítsük. Regionális politikáért felelős európai biztosi megbízatásom 
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alatt az én kezdeményezésemre és irányításom alatt alapvetően átalakult a regionális politika 

azzal a céllal, hogy az európai régiók sikeresebben talpon maradjanak a pénzügyi és 

gazdasági válság idején, amikor az állami beruházások Európa csaknem minden pontján 

drasztikusan visszaestek. Irányításom alatt a regionális politikai alapok az európai 

beruházások fő eszközévé váltak, és mindenekelőtt az éghajlatváltozás elleni küzdelemre, az 

energiahatékonyságra, valamint a megújuló energiákba és az innovációba való beruházásokra 

irányultak. Mindezen eredményeknek fontos partnere és motorja volt az Európai Parlament.   

 

Véleményem szerint egyértelmű összefüggés látható az előző portfólióim, valamint a 

kinevezésem esetén ellátandó költségvetési és igazgatásügyi biztosi feladataim között. Új 

szerepkörömben várhatóan különösen annak a tapasztalatnak fogom hasznát venni, amelyet a 

gazdasági fejlődés és az integráció konkrét projekteken és stratégiai beruházásokon keresztül 

való előmozdítása során szereztem. Megbízatásaim ideje alatt regionális összeköttetések 

kialakításával erősítettük a biztonságot és szélesítettük a gazdasági lehetőségeket a Nyugat-

Balkánon, valamint keleti és déli szomszédságunkban. A széttagolódó globális környezetben 

az EU-nak befolyása növeléséhez nemcsak határozottabban kell fellépnie, hanem szorosabban 

együtt is kell működnie nemzetközi partnereivel. Ezért megerősítettem azt az 

együttműködésünket, amelyet elsősorban a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel a déli és 

keleti szomszédság, valamint a nyugat-balkáni régió reformjainak támogatása érdekében 

folytatunk.  

 

Feladataim ellátása során az motivál, hogy az Európai Unió átalakító erejére és különböző 

eszközeire támaszkodva jobbá tegyem az emberek életét és kilátásait, valamint növeljem 

jólétüket. Hozzá fogok járulni ahhoz, hogy politikai prioritásainkból valódi változást jelentő 

eredmények jöjjenek létre. E tekintetben törekedni fogok arra, hogy az Európai Bizottság a 

jelenleginél is korszerűbbé, sokszínűbbé és rugalmasabbá váljon, és képzett és elkötelezett 

munkatársaival a legfontosabb területeken érhessen el eredményeket. Kinevezésem esetén ez 

lesz küldetésem egyik fő eleme. 

 

Szakmai és politikai karrierem során munkám átfogóbb keretét mindvégig Európa és az 

Európai Unió képezte. Mindig elkötelezettje voltam az egységes, a polgárok szempontjából 

eredményes Európa eszméjének. A költségvetés számomra nem más, mint számokba öntött 

politika. Eddigi biztosi tevékenységem során bebizonyítottam, hogy képes vagyok 

összehangolni az uniós forrásokat a szakpolitikai prioritásokkal, és a lehető leghatékonyabb 

módon felhasználni az uniós költségvetést. Regionális politikáért felelős biztosként például 

már jóval a jelenlegi, éghajlatváltozásról szóló vitákat megelőzve kötelezővé tettem, hogy 

legalább a források egy bizonyos részét a megújuló energiaforrásokra és az 

energiahatékonysági intézkedésekre fordítsuk. Ugyanígy el fogok követni mindent azért is, 

hogy idejében megállapodás szülessen a rendeltetésének megfelelő pénzügyi keretről. 

 

A regionális politika, csakúgy mint a bővítés és a szomszédságpolitika, szinte valamennyi 

bizottsági szakpolitikai területtel együttműködést igényelt. Ez a tapasztalat minden bizonnyal 

hasznomra lesz abban az új Bizottságban, amelynek egyik fő célkitűzése az európai 

prioritások megvalósítására irányuló csapatmunka és együtt gondolkodás előmozdítása, és 
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támogatást jelent majd különösen a költségvetés és az igazgatás területén, ahol a maximális 

hatás eléréséhez kulcsfontosságú az eszközeink és szakpolitikáink összehangolása. Az 

elkövetkező öt év politikai prioritásainak megvalósításában élen jár majd az európai 

közszolgálat, és különösen az Európai Bizottság személyi állománya. Ahhoz, hogy az 

egészséges bolygóra és az új digitális világra való átállás éllovasai legyünk, és egyúttal 

továbbfejlesszük szociális piacgazdaságunkat és érvényesítsük globális vezető szerepünket, az 

Uniónak magasan képzett és elkötelezett köztisztviselőkre van szüksége. Ennek kapcsán 

mindig is fontos volt számomra a nemek közötti egyenlőség. Meggyőződésem, hogy a nemek 

közötti teljes körű egyenlőség megvalósításához elengedhetetlen bizonyos célszámok 

kitűzése, valamint a női pályázókat ösztönző intézkedések bevezetése és a vezetésfejlesztést 

elősegítő környezet megteremtése. 

 

A biztosi testület tagjaként teljesítettem az intézménnyel szemben fennálló minden 

kötelezettségemet, és pénzügyi érdekeltségeimről az előírások szerint nyilatkoztam, illetve 

nyilatkozataimat naprakészen tartom. Korábbi megbízatásaimhoz hasonlóan továbbra is 

maradéktalanul tiszteletben tartom a Szerződés betűjét és szellemét, különös tekintettel arra a 

kötelezettségemre, hogy mindig az európai érdekek védelmében járjak el, és senkitől ne 

fogadjak el utasítást. Emellett tiszteletben fogom tartani az Európai Bizottság tagjaira 

vonatkozó magatartási kódexet és annak összeférhetetlenségi rendelkezéseit. Érdekeltségi 

nyilatkozatom hiánytalan és nyilvános, és vállalom, hogy abban minden későbbi változást 

feltüntetek majd. 

 

 

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 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? 

 

Amint arról az elmúlt tíz évben tanúbizonyságot tettem, maximálisan helyeslem a Bizottság 

testületi felelősségének elvét, amely a Bizottság működésének egyik alapelve. Ez képezi az 

alapját a kiegyensúlyozott és jól átgondolt döntéseknek, amelyek számításba veszik a 

döntéshozatali folyamat különböző vonatkozásait, valamint a különböző véleményeket és 

megközelítéseket. Biztosítja szakpolitikáink és javaslataink koherenciáját. E tekintetben a 

megbízólevelemben leírtaknak megfelelően teljes politikai felelősséget vállalok a 

hatáskörömbe tartozó tevékenységekért.  
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A politikai felelősségvállalás és az eredmények elérése szempontjából kiemelkedő fontosságú 

számomra az Európai Parlamenttel való együttműködés. A szakpolitikai döntéshozatal és a 

politikai párbeszéd különböző szakaszaiban továbbra is együtt fogok működni a Parlamenttel 

és az érintett bizottságokkal.  

 

A hatékony intézményközi együttműködés elengedhetetlen az uniós intézményrendszer 

működéséhez, valamint az uniós döntéshozatali rendszer eredményességéhez és 

legitimitásához. Az együttműködés alapjául szolgáló irányadó elvek tiszteletben tartása iránt 

teljes mértékben elkötelezett vagyok. Ezek közé tartozik a nyitottság, a kölcsönös bizalom, a 

hatékonyság és a rendszeres információcsere. Ezek az elvek teljes mértékben érvényesülnek 

Ursula von der Leyen megválasztott elnök politikai iránymutatásában és megbízóleveleiben, 

amelyekben hangsúlyozza azt a szándékát, hogy meg kívánja erősíteni az Európai Parlament 

és a Bizottság különleges kapcsolatát. Költségvetési és igazgatásügyi biztosi kinevezésem 

esetén elkötelezett leszek e célkitűzés mellett, és teljes mértékben 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 rendelkezéseit. Az Európai Parlamenttel folytatott 

együttműködésemet eddig is nyíltan, átláthatóan és konstruktívan kezeltem, és a jövőben is ez 

az eltökélt szándékom. 

 

Készen állok arra, hogy Ursula von der Leyen megválasztott elnök politikai iránymutatásával 

összhangban részt vegyek a plenáris üléseken, valamennyi érintett bizottsági ülésen és a 

háromoldalú egyeztetéseken. A hozzám tartozó fontosabb fejlemények kapcsán biztosítani 

fogom a parlamenti bizottságok bevonását, és maradéktalanul tisztában vagyok a Parlamenttel 

és a Tanáccsal való egyenlő bánásmód fontosságával. Ez nemcsak elengedhetetlen velejárója 

a rendes jogalkotási eljárásnak, hanem minden biztos alapvető kötelessége is, hiszen a 

biztosok a biztosi testület tagjaiként elszámolással tartoznak a közvetlenül megválasztott 

európai parlamenti képviselők felé.  

 

Vállalom továbbá, hogy a biztostársaimmal és a hozzám tartozó szolgálatokkal fenntartott 

kapcsolataimat a lojalitás, a bizalom, az átláthatóság, a kétirányú információáramlás és a 

kölcsönös segítségnyújtás elvére alapozom. Biztosítani fogom emellett az illetékes parlamenti 

bizottságok elnökével fenntartott rendszeres információáramlást, közvetlenül kommunikálok 

a bizottságok tagjaival, és kész leszek megjelenni a kétoldalú üléseken. Megbízatásaim során 

mindvégig így jártam el. 

 

Gondoskodom továbbá az európai parlamenti képviselők Bizottsághoz intézett, hatáskörömbe 

tartozó kérdéseinek gyors és pontos megválaszolásáról. Ha egy kérdés megválaszolása vagy 

valamely konkrét válasz megadása céljából beidéznek, mindig meg fogok jelenni az Európai 

Parlament plenáris ülése és/vagy adott bizottsága előtt. 

 

 

Kérdések a Költségvetési Bizottság részéről:  
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3. A Bizottság mint valóban elfogulatlan közvetítő 

Az elmúlt években a Költségvetési Bizottság tagjai nagyra értékelték a biztos 

elérhetőségét a rendszeres kapcsolattartás terén és nyitottságát a politikai párbeszédre. 

Azonban néhány esetben úgy érezték, hogy a Bizottság nem a legjobban tölti be az 

elfogulatlan közvetítő szerepét. Az éves költségvetési eljárások során előfordult, hogy a 

Bizottság egyes tagállamoknak kedvező kezdeményezéseket tett, amelyek utólag 

semlegesítették a Parlament által megszavazott módosítások hatását, anélkül, hogy a 

Bizottság e kezdeményezésekről kezdettől, teljes körűen tájékoztatta volna a 

Parlamentet. A többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatakor (A kiegészítő 

összegekről és az átcsoportosításokról szóló közös nyilatkozat) és az Unió 

költségvetésének a törökországi menekülteket támogató eszközhöz való hozzájárulását 

illetően a Bizottság előre megállapodott a Tanáccsal egyes döntésekről, amelyek 

megakadályozták a további költségvetési tárgyalásokat, és ezáltal korlátozták a 

Parlament mozgásterét.   

A 2021–2027. közötti többéves pénzügyi keretről folyó tárgyalásokon a Bizottság 

támogatást nyújtott a Tanácsnak és az Európai Tanácsnak a munkamódszerek 

végrehajtása során (tárgyalási keretek és a rendes jogalkotási eljárás hatálya alá tartozó 

rendelkezések zárójelezése), ami korlátozhatja a Parlament Szerződésekben foglalt 

intézményi szerepét. 

Az ilyen lépések következtében sajnos csökkent a Parlament által a Bizottság 

szolgálataiba vetett bizalom. 

Hogyan fogja Ön garantálni, hogy a Bizottság a soron következő éves és többéves 

tárgyalások minden szintjén valóban elfogulatlan közvetítőként és a Szerződések 

őreként fog eljárni? Hogyan fogja Ön garantálni, hogy a három intézmény között 

létrejött minden korábbi és jövőbeli megállapodást tiszteletben fognak tartani abban a 

formában, ahogy azokat elfogadták? Milyen konkrét intézkedéseket fog tenni annak 

érdekében, hogy megerősítse a Parlament bizalmát a Bizottság elfogulatlan 

közvetítőként betöltött szerepe iránt, tekintettel többek közt a megválasztott elnök azon 

kötelezettségvállalására, hogy megerősíti a Parlamenttel a partneri viszonyt?  

Konkrétan milyen lépéseket fog tenni a Bizottság annak érdekében, hogy a Parlament 

egyetértési és együttdöntési jogkörét az (Európai) Tanács megfelelően elismerje és 

tiszteletben tartsa a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos ügyekben? 

A Költségvetési Bizottsággal fenntartandó kiváló munkakapcsolatnak nagy jelentőséget 

tulajdonítok, különösen az éves költségvetési eljárások és a többéves pénzügyi keret kapcsán. 

Mind jelenlegi, mind előző biztosi feladatkörömben mindig jó munkakapcsolatot ápoltam a 

Parlamenttel, és örömmel tekintek az elé, hogy költségvetési és igazgatásügyi biztosi 

kinevezésem esetén Önökkel is együttműködhessek. Jómagam személyesen is jelentős időt 

fogok szentelni a jó munkakapcsolatok elősegítésének, és gondoskodni fogok arról, hogy a 

vezetésem alatt álló szolgálatok fokozzák erre irányuló jelenlegi erőfeszítéseiket.   

Véleményem szerint a Bizottság feladata, hogy elősegítse a költségvetési hatóság két ága 

közötti konvergenciát. Az Európai Parlament és a Tanács olykor igen eltérő álláspontja 

objektíve nehezen egyeztethető össze, de számomra elvi kérdés, hogy az ilyen tárgyalások 

során teljesen semleges álláspontra helyezkedjek. Ez azt jelenti, hogy a Bizottságnak mindig 

kellő időben technikai hozzájárulást kell nyújtania a megoldások megtalálásához, és 
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igyekeznie kell megelőzni a félreértéseket. Kész vagyok fokozni a munkatársaim által e 

tekintetben nyújtott támogatást.   

Konkrét lépésként rendszeres párbeszéd bevezetését javaslom a többéves pénzügyi keretről a 

parlamenti előadókkal annak érdekében, hogy rendszeresen tájékoztathassuk Önöket, 

eszmecserét folytathassunk, és számba vehessük a mindenkori eredményeket.   

Folytatni fogom azokat a már megkezdett intézkedéseket is, amelyek a Költségvetési 

Bizottság szerepének megerősítését szolgálják: rendszeresen részt veszek a bizottsági 

üléseken, és személyesen vagy a vezetésem alatt álló szolgálatok révén rendszeresen 

tájékoztatást nyújtok, ismertetéseket tartok és részletesen beszámolok az új költségvetési és 

jogalkotási javaslatokról, a főbb ügyek költségvetési vonatkozásairól, valamennyi 

költségvetés-módosítási tervezetről és az éves költségvetés végrehajtásáról.  

A 2021–2027-re szóló többéves pénzügyi keret tekintetében üdvözlöm a Parlament 

kezdetektől fogva tanúsított elkötelezettségét. A Tanács a többéves pénzügyi keretre és a saját 

forrásokra vonatkozóan még nem alakította ki álláspontját, és a két témakör az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 311., illetve 312. cikke szerinti különleges jogalkotási eljárás 

hatálya alá tartozik. Az, hogy a Tanács és az Európai Tanács miként választja meg eljárását és 

munkafolyamatait, ugyan jórészt a tanácsi elnökség és a tagállamok kezében van, 

mindazonáltal mindig elő fogom mozdítani az intézmények közötti partnerséget és 

együttműködést, és fel fogom kérni az Európai Tanácsot és a Tanácsot, hogy teljes mértékben 

vegye figyelembe az Európai Parlament véleményét.  

Annak érdekében, hogy a többéves pénzügyi keretre vonatkozó csomagról idejében átfogó 

megállapodás születhessen, és a vonatkozó jogszabályok elfogadásra kerüljenek, 

elkötelezetten kívánom segíteni az Európai Parlament és a Tanács folyamatos párbeszédét és 

tárgyalásait. Az intézmények kapcsán a lojális együttműködés, valamint a hatékony és 

eredményes költségvetési és technikai szakértelem elve alapján teljesen semleges szerepet 

fogok betölteni, mindvégig szem előtt tartva az uniós költségvetéssel biztosítható európai 

hozzáadott értéket.   

Emellett nyitott vagyok minden olyan, Önöktől érkező javaslatra, amely tovább tökéletesítheti 

munkakapcsolatunkat. 

 

4. A megválasztott elnök konkrét kötelezettségvállalásai 

A megválasztását eredményező politikai iránymutatásban a megválasztott elnök, Von 

der Leyen számos olyan kötelezettségvállalást tett, amelyek költségvetési dimenzióval 

bírnak a kiadási oldalon: (1) új, méltányos átmenetet biztosító alap; (2) egy fenntartható 

európai beruházási terv, amelynek költsége 1 billió EUR 10 év alatt, illetve az EBB 

finanszírozása 50%-ának az éghajlatváltozással kapcsolatos beruházásokra fordítása 

annak érdekében, hogy az EBB egyes részei Európa éghajlati bankjává alakuljanak; (3) 

egy állami-magán alap, amely a kkv-k első nyilvános részvénykibocsátására szakosodik; 

(4) a konvergenciát és versenyképességet szolgáló euróövezeti költségvetési eszköz; (5) 

európai munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszer; (6) egy európai gyermekgarancia; 

(7) elegendő befektetés az ESZA+-ból a koragyermekkori nevelési és gondozási 

rendszerek minőségének és hozzáférhetőségének javítása terén;  (8) az ifjúsági 

munkanélküliség elleni küzdelem állandó eszköze; (9) az Erasmus megháromszorozása; 
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(10) a jogállamiság, mint a következő többéves pénzügyi keret szerves része; (11) 10 000 

fő Frontex határőrből álló készenléti alakulat a jelenlegi 2027-es célkitűzésnél korábban; 

(12) 120 milliárd euró beruházásokra a külső fellépések terén, valamint szorosabb 

partnerség Afrikával; és (13) az Európai Védelmi Alap megerősítése.   

A Bizottság megválasztott elnöke ígéretet tett arra is, hogy (újra)indítanak olyan 

kezdeményezéseket, amelyek hatással vannak az uniós költségvetés bevételi oldalára: (1) 

a határátlépési szén-dioxid-adó bevezetése; (2) a kibocsátáskereskedelmi rendszer 

kiterjesztése a tengeri ágazatra és a légitársaságoknak nyújtott ingyenes kibocsátási 

egységek csökkentése; (3) a technológiai nagyvállalatok adóztatására vonatkozó jelenlegi 

javaslatok jogszabályba foglalása; végül (4) a közös konszolidált társasági adóalap 

megvalósítása.   

Vázolná-e e kezdeményezések mindegyikének pénzügyi vonatkozásait, valamint azt, 

hogy mikor és milyen formában (pl. új vagy felülvizsgált program/többéves pénzügyi 

keret/saját forrásokra vonatkozó javaslatok) kívánja ismertetni őket? Mivel a 

megválasztott elnök kötelezettségvállalásai a többéves pénzügyi keret felső 

összeghatárainak növelését eredményeznék a Bizottság kezdeti számaihoz képest, 

hogyan és mikor vizsgálná felül a Bizottság javaslatát? Hogyan értékeli a Parlament 

2018. november 14-i állásfoglalásában kifejtett álláspontját a 2021–2027 közötti 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről, tekintettel arra is, hogy már 

figyelembe veszi e kezdeményezések egy részének költségvetési vonatkozásait? 

A hivatalba lépő Bizottság stratégiai menetrendje a megválasztott elnök politikai 

iránymutatásán fog alapulni.   

Jóllehet a többéves pénzügyi keretre vonatkozó bizottsági javaslatok a megállapodás elérése 

szempontjából továbbra is stabil kiindulópontnak tekinthetők, e megállapodás keretén belül 

biztosítani kell a megválasztott elnök politikai iránymutatásában bejelentett új 

kezdeményezések megvalósítását is. Ez azt jelenti, hogy a megkezdett tárgyalásokon 

hangsúlyosabban kell kezelni egyes elemeket, és szükség esetén célzott kiigazításokat kell 

előirányozni. A méltányos átmenetet biztosító alapról szóló jogalkotási javaslatra 

véleményem szerint szükség van. A politikai iránymutatás pénzügyi vonatkozásait azután 

tudjuk ismertetni, hogy az új biztosi testület meghozta döntését az új kezdeményezések 

részletes tartalmáról. Szeretném továbbá felhívni a figyelmet arra, hogy az uniós költségvetést 

nem elszigetelten, hanem az állami és magánberuházások katalizátoraként kell szemlélni, 

amely a külső forrásokat az uniós politikai prioritások megvalósítása felé csatornázza. Az 

Európa előtt álló kihívásokkal szembenézni, az innovációt ösztönözni, a beruházásokat 

előmozdítani és szükség esetén szociális tartalékokat biztosítani csak valamennyi 

finanszírozási forrás együttes mozgósításával vagyunk képesek. Az uniós költségvetés ehhez 

megfelelően hozzá fog járulni, de fontos, hogy a tagállamok is vállalják a rájuk eső részt, és 

ezt számon fogom kérni rajtuk.   

Szeretném Önöket továbbá emlékeztetni arra, hogy a megválasztott elnök hangsúlyozta: 

rendkívül fontos, hogy a többéves pénzügyi keretről kellő időben megállapodás szülessen. Az 

előterjesztett javaslatokat hozzá hasonlóan magam is jó alapnak tekintem a tárgyalások utolsó 

szakaszához, és mindketten elkötelezettek vagyunk az Európai Tanács által 2019 júniusában 

meghatározott ütemterv mellett. Lényeges továbbá, hogy az ágazati programokra irányuló 

jogalkotás is hatékonyan haladjon az eddig kialakított közös értelmezések mentén. Ehhez az 

Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság szoros és konstruktív együttműködésére lesz 

szükség a háromoldalú egyeztetések során. A megválasztott elnökkel rendkívüli fontosságot 
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tulajdonítunk annak, hogy 2021. január 1-jére valamennyi programunk teljes mértékben 

működőképes legyen.   

E tekintetben mindannyiunknak el kell ismernünk, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló 

tárgyalások különleges kihívást jelentenek. A kihívás egyszerre három területen mutatkozik 

meg: jelentős új prioritásokat kell finanszíroznunk, miközben fenn kell tartanunk az európai 

szolidaritást kifejező politikákat – például a kohéziós és az agrárpolitikát –, és szembe kell 

néznünk a brexit pénzügyi következményeivel is.   

Ezért melegen üdvözlöm a parlamenti állásfoglalást, és hálás vagyok a Parlamentnek, amiért 

támogatásáról biztosította az ambiciózus és kellő nagyságú leendő uniós költségvetést. Ez 

rendkívül jó kiindulópont a soron következő tárgyalásokhoz. Különösen hálás vagyok amiatt, 

hogy a Parlament a bizottsági javaslatok egyes fő elemeit határozottan támogatja: ilyen 

például a költségvetés rugalmassága, a költségvetésnek a jogállamisági hiányosságokkal 

szembeni védelme vagy az uniós költségvetés finanszírozásának reformja.   

Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a Parlamenttel további megbeszéléseket folytassunk a 

megválasztott elnök által bejelentett egyes, saját forrásokra vonatkozó elképzelésekről – 

például a kibocsátáskereskedelmi rendszerről –, de akár a viták során felmerülő újabb 

elképzelésekről is. Az e kérdésekkel kapcsolatos nyílt eszmecsere céljából örömmel 

rendeznék a Parlamenttel kerekasztal-megbeszélést.   

Az első perctől fogva szorosan együtt fogok működni a Parlamenttel és a Tanáccsal a 

tisztességes, kiegyensúlyozott és idejében létrejövő megállapodás elősegítése érdekében.  

 

5. Készenléti terv a programok leállításának elkerülésére az új többéves pénzügyi 

keretről szóló késői megállapodás esetén 

Az Európai Tanács tavaly elvetette a Parlament és a Bizottság azon célkitűzését, hogy az 

európai választások előtt megállapodásra jussanak a többéves pénzügyi keretről, és azt a 

célt tűzte ki maga elé, hogy 2019 őszére kidolgozásra kerül egy álláspont, amelyet most 

2019 végére halasztottak.   

A Parlament szilárdan elkötelezett a megfelelő és időben történő megállapodás mellett, a 

következő többéves pénzügyi keretre való rendezett és zökkenőmentes átmenet 

biztosítása, valamint a jelenlegi kerettel kapcsolatos negatív tapasztalatok 

megismétlődésének elkerülése érdekében, ahol is a végrehajtási késedelmek hátrányosan 

érintették az uniós ágazati programok végső kedvezményezettjeinek érdekeit. A 

bizottsági javaslatok előterjesztésének 6 hónapos késedelme ellenére a Parlament tavaly 

november 14-én elfogadta a többéves pénzügyi keretre és a saját forrásokra vonatkozó 

részletes tárgyalási megbízását. Azóta azonban a Tanács elutasította, hogy érdemi 

tárgyalásokat folytasson a Parlament végleges beleegyezésének biztosítása érdekében. A 

korábbi tapasztalatok alapján1 egyre nagyobb a kockázata annak, hogy az összetett 

tárgyalásokat nem lehet a jelenlegi többéves pénzügyi keret vége előtt lezárni, vagy hogy 

                                                 

1 Emlékeztetőül, a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 

tekintetében az Európai Tanács 2013 februárjában fogadta el következtetéseit, a Parlament 

pedig 2013 novemberében adta hozzájárulását. Az ágazati programok késedelmes 

véglegesítése 2014-ben és azt követően is késedelmekhez vezetett a végrehajtás terén. 
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a Parlament nem adja meg hozzájárulását („megállapodás nélküli forgatókönyv”), 

különösen akkor, ha az (Európai) Tanács tovább késlekedik anélkül, hogy fokozná az 

együttműködést a Parlamenttel2.   

Ebben az esetben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 312. cikke (4) bekezdése 

a jelenlegi többéves pénzügyi keret átmeneti meghosszabbításáról rendelkezik, amely 

„biztonsági hálóként” szolgál az uniós pénzügyi programok leállításának elkerülése 

érdekében mindaddig, amíg nem születik megállapodás a Parlament és a Tanács között 

a többéves pénzügyi keretről. Néhány ágazati program alap-jogiaktusa azonban 

határidőhöz kötött (2020. december 31.), amely új vagy kibővített jogalapok hiányában 

több szakpolitikai területen is ideiglenes leállást eredményezhet. Mivel ez hátrányosan 

érintené az uniós költségvetés kedvezményezettjeit és politikáinak végrehajtását, az 

intézményeknek előre meg kell tervezniük a szükséges jogi, valamint operatív 

intézkedéseket minden szakpolitikai területen a Szerződéssel való összhang és a 

költségvetési folytonosság biztosítása érdekében, amint a késedelmes megállapodás 

kockázata azonosításra kerül.   

Amennyiben az Európai Tanács munkája további késedelmet szenved, vagy ha a Tanács 

nem fogadta el a Parlament álláspontját, az intézményközi tárgyalások késedelméhez 

vezetve, Ön kíván-e javaslatot tenni egy vészhelyzeti tervre, amely akkor lépne életbe, ha 

a következő többéves pénzügyi keretről nem születik kellő időben megállapodás? Melyik 

a legkésőbbi időpont, mikor Ön benyújtaná ezt a javaslatot? E vészhelyzeti terv 

elkészítése során figyelembe veszik-e a brexittel kapcsolatban az egyértelműség hiányát 

vagy annak esetleges elhalasztását?   

E csomag részeként tervez-e Ön egy olyan horizontális jogalkotási javaslatot, amely a 

vonatkozó programok időkorlátainak felülvizsgálatára irányul, és lehetővé teszi azok 

esetleges meghosszabbítását a Szerződés követelményeivel összhangban? Milyen egyéb 

operatív intézkedéseket tervez ebben az összefüggésben a kedvezményezettek védelme és 

az uniós programok folytonosságának biztosítása érdekében?   

A következő többéves pénzügyi keretre és az ágazati szabályozásokra irányuló, az Európai 

Bizottság által 2018 májusában és júniusában előterjesztett javaslatokról jelenleg is zajlanak 

az intézményközi tárgyalások. Az Európai Tanács 2019 júniusában megerősítette, hogy feltett 

szándéka 2019 végéig tető alá hozni a megállapodást. Számomra és a hivatalba lépő Bizottság 

számára a következő többéves pénzügyi keretről történő mielőbbi megállapodás a lehető 

legmagasabb prioritás. Alapvető fontosságú ugyanis, hogy 2021. január 1-jére az új keret 

működjön, a 2021. évi költségvetés elfogadásra kerüljön és az új programok alkalmazása 

megkezdődjön.   

E problémákat már a jelenlegi többéves pénzügyi keret elindulásakor is első kézből 

megtapasztaltam. A késedelem hátráltatta az Unió és tagállamai szakpolitikai célkitűzéseinek 

megvalósítását, és kedvezőtlenül érintette az uniós támogatástól függő polgárok megélhetését. 

Mivel az Unió jelenleg egyszerre több sürgető prioritással (éghajlatváltozás, migráció, 

biztonság stb.) is szembesül, a következő többéves pénzügyi keret esetében ezt nem 

engedhetjük meg magunknak.   

Kizárni azonban nem tudjuk teljesen.   

                                                 

2 Vagy ha a brexit ismét későbbre tolódik. 
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Ha komolyan felmerül az eshetősége, hogy késve fogadják el a többéves pénzügyi keretet, 

vagy későbbre tolódik a brexit, fel kell mérnünk, milyen hatással járhat mindez a kiadási 

programokra, és megfelelő rendkívüli intézkedéseket kell kidolgoznunk annak érdekében, 

hogy ez a kedvezményezetteket és más érintett szervezeteket a lehető legkevésbé sújtsa. 

Egyelőre nem tudjuk pontosan meghatározni, hogy ilyen esetben milyen rendkívüli 

intézkedésekre lenne szükség, ahogy azt sem, hogy miként kellene strukturálni azokat. A 

bizonytalanság ellenére továbbra is teljes körűen tájékoztatni fogom a Parlamentet azokról a 

jelentősebb lépésekről, amelyeket a Bizottság ezen a kritikus területen tenni fog.   

Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy a rendkívüli intézkedések csak részben képesek 

mérsékelni a többéves pénzügyi keret késedelmes elfogadásával járó problémákat, de teljesen 

megoldani nem tudják azokat. Bár egyes meglévő programok tovább folytatódhatnának, az 

újabb prioritások és kihívások tekintetében a késedelem azt jelentené, hogy nem lehet 

megkezdeni a finanszírozást.   

Ezért kiemelt célom, hogy kinevezésem esetén költségvetési és igazgatásügyi biztosi 

megbízatásom első napjától kezdve támogassam az Európai Parlamentet és a Tanácsot a 

jogalkotási folyamat kapcsán annak érdekében, hogy kellő időben megállapodásra jussanak az 

új többéves pénzügyi keretről és lehetőség szerint az ágazati alap-jogiaktusokról. 

 

Kérdések a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről:  

6. Hogyan tudna Ön hozzájárulni a mentesítési eljárás javításához és felgyorsításához? 

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság ragaszkodik ahhoz, hogy további erőfeszítéseket kell 

tenni egy valódi eredményalapú és teljesítményalapú költségvetés tervezése, 

végrehajtása és az arról való jelentéstétel felé, amely költségvetésnek egyértelműen 

szakpolitikai célokat kell szolgálnia. Az eredmények tervezésének és jelentésének 

javítása érdekében az Unió szakpolitikai célkitűzéseit és pénzügyi ciklusait össze kell 

hangolni, és az uniós költségvetést az Unió többéves pénzügyi keretre vonatkozó 

politikai célkitűzéseinek megfelelően kell előterjeszteni.   

Ami a költségvetés végrehajtására vonatkozó jelentéstételt illeti, az Európai Parlament 

kifejezte azon őszinte szándékát, hogy felgyorsítsa a mentesítési ciklust annak 

érdekében, hogy mentesítésről szóló határozatot áttegye az n+1. évre. Ez lehetővé tenné 

az uniós intézmények költségvetési irányításának gyorsabb politikai megítélését, 

érdekében állna az Európai Parlamentnek és az európai polgároknak egyaránt.   

Az Európai Parlament és az Európai Számvevőszék aggodalmát fejezte ki a költségvetés 

végrehajtásáról szóló jelentések során a Bizottság által alkalmazott különböző 

hibaarányok miatt. Annak érdekében, hogy az Európai Parlament megalapozott ítéletet 

hozhasson a költségvetés végrehajtásáról, rendkívül fontos lenne annak biztosítása, hogy 

az adatok megbízhatóak legyenek, és hogy a hibaarányok ne feltételezéseken 

alapuljanak, hanem konkrétak és összehasonlíthatók legyenek. Ezért a Bizottságnak a 

hibaarány értékelésekor a Számvevőszék által alkalmazott módszerrel egyenértékű 

módszertant kellene alkalmaznia, és e tekintetben sürgősen megállapodást kell kötnie.   

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság (CONT) szemszögéből nézve javítani kell az európai 

kiadások átláthatóságát. A CONT bizottság számára komoly nehézségekkel járt egyes 
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nagyon egyszerű adatok megszerzése is. Különösen fontos egy központi adatbázis 

létrehozása, amely az uniós alapok kedvezményezettjeiről minden olyan információt 

megadna, amelynek közzétételét a költségvetési rendelet előírja. Továbbá javítani kell a 

vagyonkezelői alapok és a pénzügyi eszközök átláthatóságát, valamint átláthatóbbá kell 

tenni a külső segítségnyújtásra és igazgatásra vonatkozó jelentéseket.   

Az EU elkötelezett a fenntarthatóság és a fenntartható fejlesztési célok megvalósítása 

iránt. A Bizottság azonban még nem számolt be arról, hogy az uniós költségvetés és 

szakpolitikák hogyan járulnak hozzá a fenntartható fejlődés 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó menetrendjéhez. A CONT bizottság nagyra értékelné, ha a Bizottság 

beszámolna az uniós költségvetésről és annak a fenntartható fejlődéshez való 

hozzájárulásáról.   

Kérjük, ismertesse az Ön által e tekintetben tervezett konkrét intézkedéseket. 

Ami az eredményalapú tervezésre, végrehajtásra és jelentéstételre vonatkozó kérdést illeti, 

teljes mértékben elkötelezettje vagyok a kiadási programok teljesítménye, valamint a 

költségvetési tervezés, végrehajtás és jelentéstétel közötti kapcsolat szorosabbra fűzésének. 

Maximálisan egyetértek azzal is, hogy a kialakítandó költségvetési keretrendszerben 

egyértelműen lehetővé kell tenni a politikai szempontok érvényesítését, tehát azt, hogy a 

programok valóban a politikai prioritásokkal összhangban, a teljesítményre vonatkozó 

információk és azok értékelése alapján módosulhassanak, és ne csak szűk körű információkon 

alapuló mechanikus kiigazításokra legyen lehetőség. Az éves költségvetés kialakítása már 

jelenleg is a többéves pénzügyi keretben foglalt különböző uniós politikai célkitűzések szerint 

történik. Szeretném, ha minden éves költségvetési ciklus azzal kezdődne, hogy a kitűzött 

célok tükrében megvitatjuk az uniós költségvetési programok eredményeit és teljesítményét, 

majd a költségvetési hatóság rendelkezésére bocsátjuk az éves költségvetési tervezet 

megértéséhez és megvitatásához szükséges információkat.   

Ami a mentesítési ciklust illeti, az véleményem szerint olyan folytonos eljárás, amelynek 

lényege, hogy az érdekelt felek a múltbéli tanulságok alapján javíthassák a jövőbeli 

eredményeiket. E folytonosság egyrészt akkor tartható fenn, ha a politikai viták észszerű időn 

belül lezárulnak, másrészt viszont akkor, ha a döntések megbízható és minőségi információk 

alapján születhetnek meg. Tehát végső soron meg kell találni a kompromisszumot a minőség 

és a gyorsaság igénye között.   

Ez a kérdés a költségvetési rendelet legutóbbi felülvizsgálatáról szóló tárgyalásokon is 

felmerült. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2017-ben megállapodott abban, 

hogy a folyamat egészének lerövidítése érdekében az Európai Számvevőszékkel 

együttműködve pragmatikus menetrendet állapít meg a mentesítési eljárásra vonatkozóan. 

Egyértelmű, hogy ez mindannyiunk célkitűzése, és én eltökélten törekedni fogok a 

megvalósítására.   

A Bizottság mind a 2017-es, mind a 2018-as pénzügyi évre vonatkozóan egy hónappal a 

jogszabályi határidőt (július 31.) megelőzően nyújtotta be az EU összevont éves beszámolóját. 

A Bizottság továbbá 2019. június 25-én elfogadta a 2018. évi éves irányítási és 

teljesítményjelentést, valamint a 2018-ban elvégzett belső ellenőrzésekről szóló, a 

mentesítésért felelős hatóságnak készített éves jelentést. A 2017. évi mentesítés nyomon 

követéséről szóló jelentés 2019. július 2-i elfogadásával együtt ez azt jelenti, hogy a Bizottság 

2019. július elejére az összes fő elszámoltathatósági dokumentumot rendelkezésre bocsátotta.   
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A bizonyosságszerzéshez és a teljesítményméréshez kulcsfontosságúak a tagállamoktól kapott 

adatok, amelyeket a tagállamok minden év márciusáig bocsátanak a Bizottság rendelkezésére. 

Ahhoz, hogy a mentesítési eljárást jelentősen le lehessen rövidíteni, arra lenne szükség, hogy 

a tagállamok már a vonatkozó jogi aktusokban előírt határidőnél korábban leadják az 

adataikat.   

A mentesítési eljárás jelentős lerövidítéséhez szükség lenne továbbá az érintett intézmények 

(az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Számvevőszék és a Bizottság) szoros 

együttműködésére, mivel ez egyben azt is jelentené, hogy az Európai Számvevőszéknek 

korábban kellene közzétennie éves jelentéseit – többek között az ügynökségek és a közös 

vállalkozások tekintetében –, a Tanácsnak pedig korábban kellene elfogadnia a mentesítésről 

szóló ajánlását. Elkötelezett vagyok a mentesítési eljárás lerövidítése iránt, ez azonban nem 

mehet az empirikus háttér minőségének rovására.   

Ami a hibaarányokat illeti, a Bizottság nem csupán a jelentéstétel céljából elemzi a kiadások 

jogszerűségi és szabályszerűségi kockázatait, hanem azért is, mert ez fontos irányítási 

eszközként szolgál a Bizottság mint az uniós költségvetés kezelője számára. Célunk tehát több 

évre vonatkozóan a hiányosságok feltárása és lehetőség szerinti orvoslása, míg az Európai 

Számvevőszék által jelentett hibaarányok célja, hogy a külső ellenőr szemszögéből ellenőri 

véleményt adjanak az adott év kiadásainak jogszerűségéről és szabályszerűségéről. 

A Bizottság már jelenleg is megbízható megfelelőségi rendszerrel rendelkezik. Éves 

tevékenységi jelentéseiben valamennyi szervezeti egység tekintetében, éves irányítási és 

teljesítményjelentésében pedig az egyes szakpolitikai területek tekintetében ismerteti a 

hibaarányokat. Ezeket következetes módszertan alapján állapítja meg, figyelembe véve a 

különböző szakpolitikai területek eltérő jogi kereteit, irányítási környezetét és egyéb 

sajátosságait is. Mivel az uniós kiadási programok több évre szólnak, a kapcsolódó ellenőrzési 

rendszerek és irányítási ciklusok szintén több évet fognak át. Ez azt jelenti, hogy az adott 

évben észlelt hibák a folyó évben vagy az elkövetkező év(ek)ben – egészen a program 

életciklusának végéig – kerülnek javításra.   

Következésképpen a kockázatbecslés (mind százalékban, mind abszolút értékben kifejezve) a 

ciklus két potenciálisan nagyon különböző szakaszában történik: egyszer a folyósításkor, 

majd egyszer a lezáráskor. Az uniós források kezelőjeként arra törekszünk, hogy a program 

lezárását és az ellenőrzések elvégzését követően a fennmaradó hibaszint 2% alatt maradjon. E 

koncepciók kialakítása a Bizottság irányítási hátteréhez igazodik, de nem sokban tér el az 

Európai Számvevőszék ellenőrzési megközelítésében alkalmazottaktól.   

További erőfeszítéseket fogok tenni a főigazgatók éves tevékenységi jelentéseiben, a 

költségvetési tervezetet kísérő programindokolásokban, valamint az éves irányítási és 

teljesítményjelentésben foglalt bizottsági beszámolók tökéletesítésére és észszerűsítésére. 

Ennek kapcsán a Bizottság figyelembe veszi a mentesítési eljárás során kapott európai 

parlamenti ajánlásokat csakúgy, mint az Európai Számvevőszék ajánlásait. Az Európai 

Számvevőszékkel politikai és szakmai szinten egyaránt folytatni fogom a közös értelmezés 

kialakítására irányuló párbeszédet, de készen állok arra is, hogy a Számvevőszékkel közösen 

megvizsgáljam a módszertani konvergencia növelésének lehetőségét, kellőképpen figyelembe 

véve az egyes intézmények különböző hatásköreit.   

Ami az európai kiadások átláthatóságával kapcsolatos kérdést illeti, teljes mértékben 

elkötelezett vagyok az átláthatóság fokozása mellett ott, ahol csak lehet. A Bizottság már 

jelenleg is több csatornán nyújt könnyen elérhető információkat az uniós finanszírozásról, és 
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ezzel alátámasztja a polgárok és az államkincstárak számára, hogy az uniós források valódi 

hozzáadott értéket teremtenek. A jelentéstétel teljes mértékben összhangban áll a 

költségvetési rendelet szerinti kötelezettségekkel.   

A Bizottság az átláthatóságot számos intézkedés révén valósítja meg.   

A közvetlen irányítás alatt álló források kedvezményezettjeit a Bizottság a költségvetési 

rendelet 38. cikke szerint továbbra is a pénzügyi átláthatósági rendszerben (FTS) teszi közzé. 

A polgárok egy helyen (portálon) férhetnek hozzá uniós források kedvezményezettjeiről szóló 

információkhoz (https://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm).   

További újabb kezdeményezések:   

– Általánosságban véve az uniós költségvetési gazdálkodás átláthatóságát biztosítja az 

„Integrált pénzügyi és elszámoltathatósági jelentéstétel” című bizottsági csomag. Ebben a 

teljesítmény és a pénzgazdálkodás megfelelőségével kapcsolatos fő információk találhatók 

meg. Legutóbbi kiadása a 2018-as pénzügyi évről szól 

(https://ec.europa.eu/budget/biblio/media/2018package_en.cfm).   

– A Bizottság évente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az uniós 

költségvetésből támogatott pénzügyi eszközök teljesítményéről:  

(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-

budget-2020-wd-10-web-1.4_coverfull.pdf).  

– Rendszeres éves jelentés készül a költségvetési rendelet 235. és 252. cikke szerint a külső 

fellépésekre elkülönített uniós vagyonkezelői alapokról:  

(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-

budget-2020-wd-11-web-1.4_coverfull.pdf).   

– Ezen túlmenően a Bizottság részletes havi jelentéseket nyújt be a Parlamentnek a 

költségvetési eredményekről: 

(https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/rep/finrep/budg-report/Pages/financial-

reports.aspx).   

Ezenkívül a Bizottság a költségvetési rendeletben előírtaknak megfelelően minden évben 

megküldi az Európai Parlamentnek az uniós küldöttségek által benyújtott, a külső 

támogatások kezeléséről szóló jelentéseket.   

Ami a megosztott irányítást illeti, az európai strukturális és beruházási alapokból 

finanszírozott projektek központi adatbázisáról nem rendelkezik a költségvetési rendelet. A 

megosztott irányítás alatt álló források kedvezményezettjeinek nyilvánosságra hozatala a 

tagállamok kötelessége. A Bizottság mindazonáltal internetes felületet biztosít az európai 

strukturális és beruházási alapokra vonatkozó, a tagállamoktól származó információk 

közzétételére: https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/atlas/.   

Az átláthatósági és kommunikációs követelményeket a 2020 utáni időszakra vonatkozó közös 

rendelkezésekről szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslat is megerősíti.   

https://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
https://ec.europa.eu/budget/biblio/media/2018package_en.cfml
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-10-web-1.4_coverfull.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-10-web-1.4_coverfull.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-11-web-1.4_coverfull.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-11-web-1.4_coverfull.pdf
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/rep/finrep/budg-report/Pages/financial-reports.aspx
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/rep/finrep/budg-report/Pages/financial-reports.aspx
https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/atlas/


 

14 
 

A szintén megosztott irányítás keretében végrehajtott közös agrárpolitika adatainak 

nyilvánosságra hozataláért ugyancsak maguk a tagállamok felelősek. A megosztott irányítás 

alá tartozó közös agrárpolitikai kifizetések kedvezményezettjeire vonatkozó információkat a 

Bizottság azzal teszi elérhetőbbé, hogy honlapján összegyűjti a tagállami honlapok linkjeit: 

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared_hu.   

E problémák megfelelő orvoslása érdekében a Bizottság továbbra is törekedni fog a tagállami 

információk koordinálására és harmonizálására. 

Végezetül ami a fenntartható fejlődési célokat illeti, teljes mértékben elkötelezettje vagyok a 

fenntarthatóságnak és a fenntartható fejlődési célok eléréséhez való hozzájárulásnak. A 

fenntartható fejlődési célok a megválasztott elnök politikai iránymutatásának központi elemei, 

és valamennyi uniós programban, ágazati politikában és kezdeményezésben megjelennek. A 

fenntartható fejlődési célok elérése ugyanakkor nagymértékben függ a tagállami 

intézkedésektől is. Az uniós költségvetés kiegészíti a nemzeti költségvetéseket annak 

érdekében, hogy azok jelentős mértékben hozzájáruljanak a fenntartható fejlődési célok 

eléréséhez. A Bizottság nyomon követi a fenntartható fejlődési célok terén elért uniós szintű 

eredményeket, és éves jelentést tesz közzé (https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi), amelyben a 

rövid és a hosszú távú tendenciák szempontjából egyaránt értékeli a haladást. Továbbá a 

Bizottság az áttekintés szintjén mind az említett jelentésben, mind a programindokolásban 

foglalt éves beszámolóiban (az éves költségvetési tervezet I. melléklete) tájékoztatást ad arról, 

hogy mely kiadási programok mely fenntartható fejlődési célokhoz járulnak hozzá, valamint 

arról, hogy az egyes programok miként járulnak hozzá az egyedi fenntartható fejlődési 

célokhoz. Igyekszem személyesen is aktív szerepet vállalni majd azokon a már megkezdett 

megbeszéléseken, amelyek a jelentéstétel további finomításáról és tökéletesítéséről szólnak. 

 

7. Milyen intézkedéseket kíván tenni az EU pénzügyi érdekei védelmének javítása 

érdekében? 

Az új Bizottság elnöke politikai iránymutatásaiban kijelentette, hogy az Európai 

Ügyészségnek képesnek kell lennie arra, hogy kivizsgálja és üldözze a határokon átnyúló 

terrorizmust. Amennyiben az Európai Ügyészség megbízatása meghosszabbításra 

kerülne, hogyan biztosítaná, hogy az Európai Ügyészség elegendő költségvetéssel és 

elegendő személyzettel rendelkezzen ahhoz, hogy fő feladatát, az Unió pénzügyi érdekeit 

sértő bűncselekmények elleni küzdelmet ellássa?    

A CONT bizottság ismételten kérte az OLAF pénzügyi ajánlásainak alapos nyomon 

követését és az azokról való jelentéstételt annak érdekében, hogy értékelje az Unió azon 

képességét, hogy behajtsa figyelmen kívül hagyott saját forrásait, és jogalkotási 

javításokra tehessen javaslatot az ajánlások és a visszafizetések közti diszkrepancia 

esetén. Hogyan szándékozik jelentést tenni a CONT bizottságnak az OLAF vizsgálatai 

nyomán az uniós költségvetésbe kerülő visszafizettetésekről?   

2019 júliusában az Európai Unió megfigyelő pozíciót kapott a Korrupció Elleni Államok 

Csoportjában (GRECO). Ön szerint az EU-nak egy bizonyos ponton teljes jogú tagjává 

kellene-e válnia ennek a munkacsoportnak, és ha igen, akkor mikor? Általában véve 

javítani szándékozik-e a korrupcióellenes jelentéstételt, és hogyan?   

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared_hu
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi
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Figyelembe véve a csalás elleni új bizottsági stratégiát, valamint az OLAF és az Európai 

Ügyészség jelenlegi helyzetét, fontolóra venne-e további lépéseket a korrupció és a csalás 

elleni küzdelem terén, amelyeket eddig még nem vettek fontolóra?   

Az Európai Ügyészség jelenlegi hatáskörének tárgyi hatálya az Unió pénzügyi érdekeit sértő 

bűncselekményekre korlátozódik. Ahhoz, hogy ez a hatáskör kibővüljön az uniós dimenziójú 

súlyos bűncselekményekkel, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 86. cikkének (4) 

bekezdése értelmében az Európai Tanács egyhangú döntésére lenne szükség.   

Az Európai Ügyészség alapját jelenleg egy megerősített együttműködés keretében kötött 

megállapodás képezi, mivel az Európai Ügyészségről szóló rendelettervezet elfogadásáról a 

Tanácsnak nem sikerült egyhangú döntést hoznia.   

Az Európai Ügyészség jelenlegi feladatainak ellátásához a Bizottság a szükséges 

erőforrásokat rendelkezésre bocsátotta. Mire az Európai Ügyészség 2023-ban teljeskörűen 

működésbe lép, mintegy 18,6 millió eurós költségvetéssel és 117 fős központi személyzettel 

kell felruházni. Ezen túlmenően az Európai Ügyészség munkáját a tagállamokban működő 

delegált európai ügyészek fogják kiegészíteni (létszámukat a legfőbb ügyész fogja 

megállapítani), akiket a nemzeti bűnüldöző hatóságok támogatnak majd.   

Megbízatásának kibővítése esetén az Európai Ügyészséget – minden más uniós szervhez 

hasonlóan – a kiegészítő feladatok ellátására további forrásokkal kell felruházni.   

Ami az OLAF ajánlásait illeti, eltökélt szándékom az OLAF által kivizsgált csalások és 

szabálytalanságok nyomon követése, valamint az EU pénzügyi érdekeit veszélyeztető egyéb 

tényezők elhárítása. E tekintetben megfelelően be fogok számolni a Költségvetési Ellenőrző 

Bizottságnak az OLAF vizsgálatai nyomán visszafizettetett pénzekről.   

A közvetlen, illetve a közvetett irányítás alá tartozó kiadások tekintetében a visszafizetendő, 

illetve már visszafizetett összegekről a Bizottság számviteli rendszere megbízható adatokat 

szolgáltat. Ennek köszönhetően a visszafizettetések hatékonyságát rendszeresen nyomon 

tudjuk követni.   

A megosztott irányítás tekintetében ugyanakkor a hűtlenül kezelt pénzeszközök 

visszafizettetéséért továbbra is elsődlegesen a tagállamok felelősek. Eltökélt szándékom, hogy 

a nemzeti szintű visszafizettetések kezelésének teljes átláthatósága érdekében ütemtervet 

határozok meg és hajtok végre.   

A Bizottság – és különösen a Költségvetési Főigazgatóság – bevételgazdálkodási, ellenőrzési 

és beszedési tevékenységeivel a költségvetés bevételi oldalán is az EU pénzügyi érdekeinek 

védelmére törekszik. E tevékenységek közé tartozik a hagyományos saját források (vámok) 

megfelelő beszedését vizsgáló éves tagállami helyszíni ellenőrzések lefolytatása, az esedékes 

héaalapú saját források ellenőrzése, a behajthatatlan jogosultságok vizsgálata és az Európai 

Számvevőszék megállapításainak nyomon követése. A 2016–2018 közötti időszakban ezek a 

tevékenységek 388 millió EUR beszedését eredményezték. A Bizottság tehát – akár 

kötelezettségszegési eljárás indításával is – biztosítja a saját forrásokra vonatkozó 

jogszabályoknak való megfelelést, valamint az esedékes összegek uniós költségvetés részére 

való beszedését. Ez egyes esetekben az OLAF-fal együttműködve, a csalási vizsgálatok során 

tett előzetes megállapítások alapján történik. A Bizottság például a közelmúltban az Európai 

Bírósághoz fordult egy kirívó üggyel, amelyben a Kínából az Egyesült Királyságon keresztül 
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az EU-ba importált textilek és cipők csalárd alulértékelése jelentős kiesést okozott a 

tradicionális saját források tekintetében.  

A megválasztott elnök politikai iránymutatásával összhangban a vámunió magasabb szintre 

emelése érdekében integráltabb európai megközelítés kialakítására szeretnék törekedni a 

vámügyi kockázatkezelés megerősítése, a hatékony tagállami ellenőrzések támogatása, az EU 

pénzügyi érdekeinek fokozott védelme, valamint az uniós bevételek beszedésének biztosítása 

tekintetében. Meg kell vizsgálni, hogy hosszabb távon egy uniós vámügynökség létrehozása 

támogatni tudná-e ezt a tevékenységet. Köztes lépésként uniós szinten meg lehetne erősíteni a 

vámadatok gyűjtését és a kockázatelemzést.   

Ami a Korrupció Elleni Államok Csoportjára vonatkozó kérdést illeti, az Európa Tanács 

Miniszteri Bizottsága 2019-ben úgy határozott, hogy megfigyelőként felveszi a GRECO-ba az 

EU-t. Ez rendkívül üdvözlendő lépés, amely valódi hozzáadott értékkel gazdagítja majd az 

EU és az Európa Tanács közötti együttműködést. Elő fogja segíteni a közös kapacitásépítést, 

valamint a jogállamiság megerősítésére és a korrupció elleni küzdelemre irányuló normák 

végrehajtását.   

Az EU megfigyelői státuszra irányuló kérelme nem zárja ki azt, hogy az EU a későbbi 

fejlemények nyomán esetleg teljes jogú tagságot szerezzen a GRECO-ban.   

A korrupcióellenes jelentéstétel tekintetében a Bizottság az európai szemeszter keretében 

követi nyomon a korrupciós kihívások tagállami kezelését, és országspecifikus ajánlásokat 

fogalmaz meg ezen a területen. Románia és Bulgária esetében emellett az együttműködési és 

ellenőrzési mechanizmus keretében további célzott párbeszédekre és jelentéstételre kerül sor.   

A Bizottság 2019. július 17-én konkrét intézkedéseket határozott meg a jogállamiság 

előmozdítását és fenntartását szolgáló uniós kapacitás megerősítésére. Ez egyértelműen 

tükröződik a megválasztott elnök politikai iránymutatásában is, amelyben újabb átfogó, az 

egész Unióra kiterjedő európai jogállamisági mechanizmus létrehozását sürgeti. E 

mechanizmus jogállamisági felülvizsgálati ciklust tartalmazna, amely objektív éves bizottsági 

jelentéstételt is magában foglal. Az európai jogállamisági mechanizmus egyebek mellett 

vizsgálná a tagállamok korrupció elleni küzdelemre irányuló képességét is.  

Végezetül ami a korrupció és a csalás elleni küzdelem terén szükséges további lépésekre 

vonatkozó kérdést illeti, első prioritásom a Bizottság új csalás elleni stratégiájának 

végrehajtása lesz. Ennek fő pillérei a következők: részletes elemzés annak érdekében, hogy 

több információ álljon rendelkezésre az uniós forrásokat érintő csalások kiterjedéséről, 

jellegéről és okairól; a bizottsági szolgálatok közötti együttműködés javítása; valamint a 

Bizottságon belüli erősebb szervezeti felügyelet. A megfigyelt kockázatok alapján az 

elkövetkező években ez a stratégia fogja irányítani a Bizottság csalás elleni fellépését.   

Ami a csalás elleni küzdelem jogi keretét illeti, személyesen fogom irányítani a 883/2013/EU 

rendelet, azaz az OLAF-rendelet felülvizsgálatára irányuló háromoldalú egyeztetéseket, és 

mindent meg fogok tenni azért, hogy mire az Európai Ügyészség 2020-ban megkezdi 

működését, a tárgyalások sikeresen lezáruljanak. A felülvizsgálat célja az OLAF és az 

Európai Ügyészség közötti zökkenőmentes együttműködés biztosítása, valamint az OLAF 

vizsgálatai hatékonyságának javítása.   

Amint ez a felülvizsgálat befejeződik, és tapasztalatokat szerzünk az OLAF és az Európai 

Ügyészség közötti együttműködésről, átfogóbb folyamat is elindulhat az OLAF-vizsgálatok 
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és általában az uniós csalás elleni fellépések jogi keretének korszerűsítésére. Azt azonban, 

hogy ez a második lépés miből állna, még korai lenne megmondani.   

Azon csalások tekintetében, amelyekkel szemben még nem indult fellépés, együttműködést 

fogok ösztönözni az OLAF és más bizottsági szolgálatok között az Unió pénzügyi érdekeinek, 

valamint az uniós polgárok egészségének és biztonságának védelme érdekében. Ilyen például 

az élelmiszerekkel kapcsolatos csalás, amelyet a megválasztott elnök is említ az egészségügyi 

biztosjelöltnek címzett megbízólevelében, vagy a környezetvédelmi csalás területe.   

További kezelendő kihívást jelent még a globális kereskedelem bővüléséhez – többek között 

az e-kereskedelemhez, a kereskedelmi csatornák sokféleségéhez, valamint az üzleti 

tevékenységek gyors és papírmentes kezeléséhez – kapcsolódó vámcsalás. Az uniós 

költségvetés ilyen jellegű csalásokkal szembeni védelmének megerősítése, valamint a 

vámunió továbbfejlesztése érdekében e téren is alapvető fontosságú lesz a bizottsági 

szolgálatok és a tagállami vámhatóságok közötti együttműködés.   

 

8. Milyen intézkedéseket fog hozni az összeférhetetlenség elkerülése és a magas szintű 

etikai normák biztosítása érdekében a Bizottságban? 

A jogállamiság tiszteletben tartása és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás az EU 

alapvető sarokkövei.   

A politikai és gazdasági szereplők közötti összeférhetetlenség – uniós és tagállami szinten 

egyaránt – sértheti az EU pénzügyi érdekeinek védelmét. Az OLAF vizsgálatai és a 

Bizottság saját ellenőrzési jelentései szerint a kockázatok nem csökkentek, éppen 

ellenkezőleg, a legutóbbi megállapítások azt mutatják, hogy számos versenyeztetés 

nélküli közbeszerzésre kerül sor, és miniszterek, sőt miniszterelnökök esetében is áll 

fenn összeférhetetlenség. Milyen konkrét intézkedéseket kíván tenni e tekintetben?   

Figyelembe véve a tényfeltáró látogatásokon nyert betekintést is, a CONT felkérte a 

Bizottságot, hogy prioritásai egyikeként dolgozzon ki egy egész Európára kiterjedő 

egységes stratégiát a politikai és gazdasági szereplők közötti érdekellentétek elkerülése 

érdekében, beleértve az előzetes és utólagos ellenőrzési stratégiákat is.   

A CONT továbbá magas szintű etikai normákat kíván biztosítani a biztosok 

magatartása és a magas köztisztviselők kinevezése tekintetében. Mi lesz az Ön következő 

lépése annak a független etikai testületnek a létrehozására, amelyre az új Bizottság 

elnöke ígéretet tett?   

A CONT bizottság különösen arra szólította fel a Bizottságot és az összes európai 

intézményt, hogy szükség esetén vizsgálják felül a kinevezési eljárásokat, különösen a 

vezető tisztviselők és adott esetben a kabinet tagjai esetében, valamint tegyenek további 

intézkedéseket az átláthatóság, a méltányosság és az esélyegyenlőség javítása érdekében 

a kinevezési eljárások során.   

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság ragaszkodik ahhoz is, hogy a Bizottság és 

valamennyi európai intézmény fordítson szoros figyelmet arra, és tegye meg a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozza a forgóajtó-jelenség 

előfordulásának lehetséges megismétlődését, amely rendkívül káros az Unió és az uniós 

intézmények imázsát illetően.   
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Milyen konkrét intézkedéseket fog Ön hozni az Európai Parlament által a biztosok 

magatartási kódexe és a vezető tisztviselők kinevezése kapcsán kifejezett kérések 

teljesítése érdekében? 

Amint azt a megválasztott elnök is hangsúlyozza politikai iránymutatásában, Uniónk úgy 

tudja elnyerni az európaiak bizalmát, ha intézményei nyitottak, és az etika, az átláthatóság és a 

feddhetetlenség tekintetében makulátlanok. Az európai polgárok bizalma ebben a különösen 

sok kihívással teli időszakban minden korábbinál fontosabb. Az etika kérdéskörét emiatt 

nagyon komolyan veszem.   

A fenti kérdés több különböző szempontot érint, amelyek közül néhány az én portfóliómhoz 

tartozik.   

Ami az összeférhetetlenséget illeti, kiemelten fogom kezelni a széles körű és összehangolt 

bizottsági fellépés felügyeletét.   

A költségvetési rendelet 2018. augusztus 2-i hatállyal szigorította az összeférhetetlenségi 

szabályokat. Ezek azóta kiterjednek az uniós költségvetés valamennyi végrehajtási módjára, 

továbbá a pénzügyi szereplőkre és más személyekre, köztük a különböző szinteken 

elhelyezkedő nemzeti hatóságokra is. Az uniós források tagállami végrehajtása kapcsán az 

uniós összeférhetetlenségi szabályok betartása a tagállamok és a Bizottság közös felelőssége.   

A Bizottság vállalta, hogy az új összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása során 

figyelemmel kíséri a tagállamokat, és iránymutatást ad nekik.   

Ennek során a Bizottság mindenekelőtt nyomon követi az összeférhetetlenségi helyzetek 

kezelésére szolgáló nemzeti szabályokat. Ezen belül a tagállamok körében felmérést indított a 

jelenlegi helyzetről, és ennek előzetes eredményeit a nemzeti hatóságokkal tartott 

konferencián ismertette. A további nyomon követés szükségességét a Bizottság a felmérés 

eredményeinek értékelése alapján fogja megvizsgálni.   

Másrészt a Bizottság jelenleg frissíti a lehetséges problémák és a bevált gyakorlatok feltárása 

érdekében a tagállamoknak készült iránymutatást.   

Harmadrészt a Bizottság a nemzeti irányítási és kontrollrendszerek értékelése kapcsán 

orvosolja az összeférhetetlenség kezelésének rendszerszintű gyengeségeit. A Bizottság a 

szabályokkal összhangban ellenőrzéseket végezhet, amelyek pénzügyi korrekcióhoz 

vezethetnek.   

Végezetül a Bizottság alaposan megvizsgálja azokat az egyedi eseteket, amelyek az új 

szabályok alkalmazása kapcsán a tudomására jutottak, ideértve a hozzá intézett panaszokat is.  

Szeretném biztosítani Önöket afelől, hogy az uniós költségvetés védelmét kiemelt 

prioritásként kezelem, és ennek érdekében a Bizottság is minden lehetséges intézkedést 

megtesz. E tekintetben növelni fogjuk azokat a forrásokat, amelyek a különböző bizottsági 

szolgálatok által hozott, összeférhetetlenségi kérdésekkel és ügyekkel kapcsolatos 

intézkedések koordinálására, valamint a potenciális problémák korai szakaszban történő 

kezelését célzó, tagállamokkal való szorosabb kapcsolat kialakítására irányulnak.   

Ami az általános etikai keretrendszert illeti, meggyőződésem, hogy mind a Bizottság tagjai, 

mind a személyi állomány tekintetében rendkívül stabil és megalapozott etikai értékekkel, 

elvekkel és szabályokkal rendelkezünk. Szeretném megismételni az említett etikai 
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követelmények lehető leghatékonyabb végrehajtása iránti szilárd elkötelezettségemet. Úgy 

vélem, alapvető fontosságú, hogy a szabályokat mind a biztosi testület, mind a személyi 

állomány tagjai szigorúan betartsák, és a szabályok megszegése megfelelő intézkedéseket 

vonjon maga után.   

Ami a biztosokat illeti, 2018 januárjában elkészült a magatartási kódex felülvizsgálata. Ennek 

során az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodással 

összhangban a Bizottság az Európai Parlament véleményét is kikérte. A magatartási kódex 

kiegészíti a 2018. évi költségvetési rendelettel megszigorított összeférhetetlenségi 

szabályokat, és európai viszonylatban élenjáró normákat állapít meg. A magatartási kódex 

szabályai átfogóbbak a tagállamok többségének szabályozásánál.   

Véleményem szerint a magatartási kódex sikeresen betölti célját, mivel a korábbi 

tapasztalatokra épül, és biztosítja azokat az eszközöket, amelyekkel a koherens megoldások 

jegyében tudjuk kezelni a Bizottság bármely tagjának esetleges összeférhetetlenségét. A jogi 

keret megfelelőségét az Európai Számvevőszék is elismerte. E tekintetben fontos, hogy 

egyelőre elsősorban az alkalmazására összpontosítsunk. Természetesen miután megszereztük 

az első gyakorlati tapasztalatokat az új magatartási kódexszel kapcsolatban, ismét át kell 

tekintenünk a kérdést.   

Ami a személyi állományt illeti, a személyzeti szabályzat, amely a személyi állomány 

valamennyi tagjára nézve kötelező, átfogó etikai kötelezettségeket tartalmaz, amelyek a 

személyzeti szabályzat 2014. évi reformja során tovább szigorodtak. Meg kell említeni 

különösen azokat az új rendelkezéseket, amelyek a munkába állás vagy a személyes okokkal 

indokolt szabadság utáni visszailleszkedés kapcsán előírják az összeférhetetlenség vizsgálatát, 

valamint azokat, amelyek kimondottan a személyes okokkal indokolt szabadság alatti vagy az 

intézményből való távozás utáni lobbitevékenység és érdekképviselet kérdésével 

foglalkoznak.   

A Bizottság komolyan veszi a „forgóajtó-jelenséget”, és elismeri az ombudsmannal való 

együttműködés fontosságát, aki 2013 óta két vizsgálatot is folytatott az ügyben. Az európai 

ombudsman a második, idén februári vizsgálat lezárásakor megerősítette, hogy a Bizottság 

magas szintű etikai és átláthatósági normákat alkalmaz, és arra ösztönözte a Bizottságot, hogy 

mutasson továbbra is példát. Természetesen mindig minden javítható, és a Bizottság alaposan 

át fogja tanulmányozni az ombudsman javaslatait, amelyekkel a szabályok szerinte még 

hatékonyabbá és ezáltal észszerűbbé tehetők.   

E tekintetben a megválasztott elnök előjoga annak biztosítása, hogy a Bizottság tagjai teljes 

mértékben megfeleljenek a magatartási kódexnek. A személyi állomány tekintetében a 

korábbinál többször ki fogom használni a lehetőséget arra, hogy tagjait a rájuk vonatkozó 

etikai szabályokra és elvekre emlékeztessem. Az etikai elvek alkalmazása az előfeltétele a 

tartósan magas közszolgálati szakmai színvonalnak, de ahhoz, hogy ezek az elvek 

maradéktalanul hatékonyak legyenek, fontos, hogy ismertek, egyértelműek és érthetőek 

legyenek.   

Ezzel összefüggésben támogatni fogom Věra Jourová alelnökjelölt erőfeszítéseit is, akit a 

megválasztott elnök azzal bízott meg, hogy az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal 

együttműködve hozzon létre egy valamennyi uniós intézményre kiterjedő független etikai 

testületet. E folyamat sikeréhez kulcsfontosságú a többi uniós intézménnyel való 

együttműködés.   
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Úgy látom, hogy az etikai kihívások kezelése új lendületet vett, és ennek során új 

elképzelések jelennek meg és új eltökéltség tapasztalható. Ez megfelel a három uniós 

intézmény (az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság) etikai keretéről szóló, 2019. júliusi 

európai számvevőszéki jelentésben megállapítottaknak is. A jelentésben – amely a biztosokra, 

a képviselőkre és a személyi állomány tagjaira egyaránt vonatkozik – a Számvevőszék 

megállapítja, hogy a három ellenőrzött intézmény nagymértékben megfelelő etikai kereteket 

határozott meg, ugyanakkor megállapítja azt is, hogy lenne még további lehetőség az etikai 

kérdésekkel kapcsolatos bevált gyakorlatok megosztására.   

A további lépések során alkalmazandó politikai megközelítést az összes érintett intézménnyel 

együttműködve kell alaposan megvizsgálni. Minden intézménynek megvannak a saját 

szabályai és a maga függetlensége, amelyet figyelembe kell venni. Tisztában vagyok azzal, 

hogy ezeknek az aggályoknak az Európai Parlament és a Tanács már 2000-ben hangot adott, 

amikor a Bizottság javaslatot tett a közélet normáival foglalkozó intézményközi tanácsadó 

csoport létrehozására. Érzékeny és nehéz kérdésről van tehát szó, amelyet gondosan meg kell 

vizsgálnunk, beleértve a pontos alkalmazási körét is.   

A vezető tisztviselők kinevezésének ettől független kérdésében tudomásul vettem az Európai 

Parlament azon kérését, hogy a Bizottság vizsgálja felül az eljárásait. Tudomásul vettem azt 

is, hogy a többi intézményt a Parlament szintén erre kérte. Augusztus 30-án Günther Oettinger 

biztos levélben fordult a Költségvetési Ellenőrző Bizottsághoz, amelyben beszámolt az eddig 

elért eredményekről, és néhány javaslatot is mellékelt, amelyeket a hivatalba lépő Bizottság 

elé terjesztett megfontolásra.   

Tudom, hogy a tavaly szeptemberi intézményközi kerekasztal megállapította, hogy az 

intézmények által alkalmazott eljárások megalapozottak és a célnak megfelelőek. A 

kerekasztal megerősítette továbbá a Bizottságot abban, hogy sok tekintetben élen jár a vezető 

tisztviselők modern, legkorszerűbb kiválasztási eljárásainak alkalmazása terén, ideértve a 

független értékelőközpontok széles körű alkalmazását is. Mindazonáltal a felső vezetők 

alkalmazási politikájára vonatkozó jelenlegi összefoglaló dokumentum 2004-ből származik, 

és ezáltal időszerű lehet a felülvizsgálata, amelynek során bele lehetne foglalni a biztosi 

testület e területen hozott határozatait, és biztosítani lehetne a jelenlegi operatív 

iránymutatásokkal való teljes összhangot.   

 


