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VÁLASZOK AZ EURÓPAI PARLAMENT SZÁMÁRA 

A BIZTOSJELÖLTNEK FELTETT KÉRDÉSEKRE 

Margaritis Schinas 

Az európai életmód védelméért felelős alelnökjelölt 

 

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 

hogyan biztosítaná, hogy semmilyen múlt-, jelen- vagy jövőbeli tevékenysége ne tegye 

kérdésessé feladatköre ellátását a Bizottságban? 

 

Életemet egyetemista koromtól kezdve az európai projektbe vetett hitem vezérli, épp úgy, 

mint eddigi szakmai pályafutásomat, amelyet teljes egészében az európai intézmények 

szolgálatában töltöttem. Amikor szemtanúja lehettem országom uniós csatlakozásának, 

egyetemi tanulmányaim megkezdése előtt álltam, és tudtam: ez az én generációm küldetése.  

 

Amennyiben megerősítik biztosi jelölésemet, az uniós intézményekkel kapcsolatos minden 

tapasztalatomat és tudásomat az itt végzett munka érdekében kamatoztatom majd, és 

munkatársaimmal együtt közös céljaink megvalósításáért fogok dolgozni. Számos 

szakpolitikai kérdésben, de a Bizottság működése terén is széles körű tapasztalattal 

rendelkezem; mindkettőre tudok majd támaszkodni. Csaknem harminc éve dolgozom az 

Európai Bizottságnál főként felső vezetői beosztásokban, 2007 és 2009 között pedig európai 

parlamenti képviselő voltam.  

 

A különféle funkciók ellátása során lehetőséget kaptam arra, hogy hozzájáruljak olyan 

projektek megvalósításához, amelyeket kulcsfontosságúnak tartok Európa számára, például a 

közlekedés, az energia, a gazdasági ügyek, az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén. 

Az elmúlt öt év során, a legutóbbi feladatkörömben pedig az Európai Bizottság vezető 

szóvivőjeként betekintést nyertem a Bizottság munkájának valamennyi területére, az Európai 

Unió valamennyi tagállamát érintően. Ezekben az években a munkahelyteremtés, a 

növekedés, a sokféleség és az inkluzivitás kérdései mellett a migráció és a biztonság témaköre 

állt a politikai napirend élén.  

 

Európai parlamenti képviselőként alkalmam volt megismerni az Európai Parlament 

működését. Ezt a biztosi testület tagjai esetében kiváltságnak tekintem, mivel erősen hiszek az 

elszámoltathatóság és a szilárd intézményközi kapcsolatok fontosságában. Annak idején, a 

költségvetéssel foglalkozó bizottság tagjaként, mindig kiemelten ügyeltem az európai 

adófizetők pénzének stratégiai és felelős módon történő kezelésére – például amikor a Galileo 
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program finanszírozásának ügyében előadó, vagy a 2009-es uniós költségvetés tárgyában 

árnyékelőadó voltam. 

 

Alelnöki jelölésem megerősítése esetén a tárcámhoz tartozó területek irányításához fel fogom 

használni az európai szakpolitikákkal kapcsolatban szerzett tapasztalataimat is. Például az 

első Barroso-bizottságban az egészségügyért és a fogyasztóvédelemért felelős biztos 

kabinetfőnökeként annak biztosításáért dolgoztam, hogy az élelmiszer-biztonság továbbra is 

Európa egyik ismertetőjegye maradjon. Ennek keretében súlyos válságok – többek között a 

madárinfluenza-járvány – kezelését irányítottam, és részt vettem az európai gazdaság e 

kulcsfontosságú ágazata számára fontos kereskedelmi kapcsolatok fenntartásában. A 

közegészségügy területén a tagállamokat segítettem a krónikus betegségek elleni 

küzdelemben.  

 

Hiszem, hogy a biztosi testületnek az – Európai Unió lényegét adó – szolidaritás fenntartását 

is elő kell segítenie, különösen válságok idején, és amikor a tagállamainknak arra a 

legnagyobb szükségük van. A példákat folytatva, a második Barroso-bizottság keretében a 

helyszínen koordináltam a Bizottság Görögországgal foglalkozó munkacsoportjainak 

tevékenységét. Különösen abban segítettünk a görög hatóságoknak, hogy részletesen 

meghatározzák a fenntartható növekedés és munkahelyteremtés helyreállítására irányuló 

görög erőfeszítések támogatásához szükséges technikai segítségnyújtást, amely az Unión 

belüli szolidaritásnak köszönhetően vált lehetővé. 

 

E tapasztalatok révén alapos ismeretekre tettem szert az európai intézmények működése terén, 

és mély csodálattal tölt el, hogy ezek az intézmények milyen eredmények elérésére képesek. 

Hegyeket tudunk megmozgatni, ha együtt dolgozunk, pusztán azáltal, ha olyannak látjuk a 

világot, amilyen lehetne, és nem olyannak, mint amilyen most. Ez az, ami motivál engem.  

 

Alelnökként én és a biztosi munkacsoportom tagjai együtt fogunk dolgozni az Európai 

Parlament valamennyi releváns bizottságával és az uniós tagállamok kormányaival. 

Szándékomban áll emellett, hogy a kommunikáció terén szerzett tapasztalataimat a 

polgárokkal folytatott párbeszéd terén kamatoztassam, és a tárcámhoz tartozó területeken 

felmérjem az emberek elvárásait. Tisztviselőként, európai parlamenti képviselőként, 

vezetőként és a Bizottság jelenlegi elnöke közvetlen csapatának tagjaként megszerzett 

tudásommal segíteni kívánom az új biztosi testületet az intézményekkel folytatott vita és a 

polgárok elvárásai által formált politikai menetrend megvalósításában.  

 

Az Európai Parlamenttel folytatott közös munkánk alapját Ursula von der Leyen 

megválasztott elnök politikai iránymutatása képezi, én pedig vállalom, hogy maradéktalanul 

teljesítem a rám eső feladatokat. Az alelnökjelöltként rám bízott portfólió széles spektrumot 

fog át: az oktatástól és a kultúrától a foglalkoztatáson át a biztonság, a migráció, az 

egészségügy és az egyenlőség témaköréig terjed. De ami mindegyikben közös, az az, hogy az 

emberekről szól. Annak az egyszerű, de alapvető tételnek a védelméről, hogy minden ember 

számít. Hogy senki se maradjon le, és mindenki azonos jogokkal és lehetőségekkel 

rendelkezzen. Amennyiben a biztosi testület tagjává választanak, egy olyan Unió kiépítésén 

szeretnék dolgozni, ahol mindenki azonos jogokhoz és lehetőségekhez férhet hozzá. 

 

A nemek közötti egyenlőséget a portfóliómba tartozó minden területen támogatni fogom: a 

nemek közötti egyenlőségre vonatkozó stratégia koordinálása és továbbfejlesztése során; a 

nemek közötti teljesítményalapú béregyenlőség előmozdítása érdekében; az egészségügyi 

ellátáshoz és az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása, valamint a belföldi és 
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külföldi diszkriminatív migrációs gyakorlatok elleni küzdelem során. A nemek közötti 

egyenlőséget vezetőként és politikusként is alkalmaztam az általam kialakított csapatokban és 

politikákban, és az új Bizottság alelnökeként ugyanígy szándékozom tenni jövőbeli 

csapatomat és szakpolitikai javaslataimat illetően.  

 

Mélyen hiszek az elszámoltathatóságban, érdekeltségi nyilatkozatomat az Európai Parlament 

rendelkezésére bocsátottam, és maradéktalanul elkötelezett vagyok a Szerződés és a biztosok 

magatartási kódexének teljes körű betartása iránt. Mint az EU intézményeinél töltött hosszú 

szolgálatom során mindig, ezután is minden külső befolyástól mentesen fogom a munkámat 

végezni, tiszteletben tartva az Európai Unió lényegét jelentő alapvető jogokat és értékeket. 

 

Vállalom, hogy az alkalmazandó bizottsági szabályoknak megfelelően a lehető legnagyobb 

mértékű átláthatóságot fogom fenntartani, és nyilvánosságra hozok minden olyan esetet, 

amikor szakmai szervezetekkel vagy független személyekkel lépek kapcsolatba, vagy velük 

való találkozón veszek részt bármilyen, az uniós szakpolitikai döntéshozatalhoz és 

végrehajtáshoz kapcsolódó ügyben. 

 

2. A tárca 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? 

 

Az alelnökök feladata az irányítás és a koordináció. Saját szerepemet a koordinációban látom, 

iránymutatás nyújtásában és az irányításban annak biztosítása érdekében, hogy a bizottsági 

munka minden, a felelősségem alá tartozó területe a közös célok elérése érdekében 

összehangoltan működjön. A biztosjelöltként rám bízott portfólió olyan területeket fog át, 

amelyeket én személy szerint az Unió munkáján belül a legfontosabbaknak tartok. Mert ami a 

hatáskörömbe tartozó összes szakpolitikai területben közös, az az, hogy az emberekről szól. 

Az emberek állnak a munkánk középpontjában, amikor az uniós oktatás vagy az egészségügy 

javításán dolgozunk, amikor az Unió biztonságának garantálásáért, vagy migrációs politikánk 

megszilárdításáért teszünk erőfeszítéseket. Ezek a területek kifejezetten a mindennapi élet 

javítására összpontosítanak az EU-n belül és kívül egyaránt. Ezek olyan területek, ahol 

nézetem szerint az Unió kézzel fogható eredményeket érhet el. Törekedni fogok annak 

biztosítására, hogy az e területeken végzett munkánk továbbra is emberközpontú maradjon.  

 

A megbízólevelemben foglaltaknak megfelelően alelnöki szerepemet úgy látom, hogy az a 

Bizottság alábbi három fő területen végzett munkájának koordinálásával teremt hozzáadott 

értéket: a készségek, az oktatás és az integráció területén; a biztonsági unió és a hibrid 

fenyegetések területén; valamint a belső és külső politikákat ötvöző új migrációs és 

menekültügyi paktum területén. 

 

A Prodi-Bizottságban a közlekedésért, az energiapolitikáért és az Európai Parlamenttel 

fenntartott kapcsolatokért felelős alelnök kabinetjének helyettes vezetőjeként részt vettem az 

Európai Parlament és a Bizottság közötti intézményközi keretmegállapodásról szóló 

tárgyalásokon. Ez a tapasztalat formálta munkakultúrámat mind az Európai Bizottságban, 
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mind az Európai Parlamentben végzett munkám tekintetében. A Bizottság és az Európai 

Parlament közötti folyamatos és érdemi párbeszéd alapvető fontosságú az Európai Unió 

struktúráját alátámasztó demokratikus értékek tiszteletben tartása szempontjából. Ezt az elvet 

teljes mértékben be kívánom építeni új feladatkörömbe: a Parlamentet be fogom vonni a 

döntéshozatali folyamatba, és törekedni fogok az intézményeink közötti politikai párbeszédre, 

többek között a parlamenti bizottságokban, háromoldalú egyeztetéseken és az Európai 

Parlament plenáris ülésein való rendszeres részvétel útján. Kinevezésemet követően 

szándékomban áll konkrét ütemtervet javasolni a portfóliómba tartozó témakörökben érintett 

parlamenti bizottságokkal folytatandó strukturális párbeszédekről, és úgy tervezem, hogy az 

alelnöki útmutatásom alatt működő biztosokat is ilyen rendszeres, konkrét témákban folytatott 

párbeszédre fogom ösztönözni, amely lehetővé teszi majd munkánk előbbre vitelét.  

 

Mindig is arra törekedtem, hogy az Európai Bizottságon belüli szakpolitikai feladataim 

ellátása során szoros kapcsolatot tartsanak fenn az Európai Parlamenttel. Európai parlamenti 

képviselőként első kézből tanultam meg, mit jelent egy választókerület érdekeinek képviselete 

és védelme a nagyobb európai konstellációban; és az európai vonatkozásokat hogyan kell a 

helyi viszonyokra lefordítani. Ez egy olyan elv, amelyet alelnökként végzett napi munkám 

során szem előtt fogok tartani. Szorosan együtt kívánok működni az összes bizottsággal, ami 

előnyös lesz számukra, mert olyan helyzetet tudok teremteni, amelyben a portfóliómba 

tartozó, egymással összefüggő témák minden vonatkozását megvitathatjuk. 

 

Személyes tapasztalataim szerint a kapcsolattartás szempontjából alapvető fontosságú a 

nyitottság, az átláthatóság és a kölcsönös bizalom, és megbízatásom ideje alatt mindvégig az 

Európai Parlament rendelkezésére fogok állni minden olyan téma megvitatására, amely 

személyes hatáskörömbe tartozik. Arról is gondoskodni fogok, hogy ez a gyakorlat a 

kabinetem, a portfóliómba tartozó területeken működő biztosok, bizottsági szervezeti 

egységek és szolgálatok részéről is érvényesüljön. 

 

Ami az átláthatóságot illeti, egykori európai parlamenti képviselőként teljes mértékben 

tisztában vagyok vele, hogy ez itt mekkora jelentőséggel bír, de ez Brüsszelen is messze 

túlmutat. Az alkalmazandó bizottsági szabályoknak megfelelően nyilvánosságra fogok hozni 

minden olyan esetet, amikor szakmai szervezetekkel vagy független személyekkel lépek 

kapcsolatba, vagy velük való találkozón veszek részt bármilyen, az uniós szakpolitikai 

döntéshozatalhoz és végrehajtáshoz kapcsolódó ügyben. Átlátható módon fogok együtt 

dolgozni a Parlamenttel, és vállalom, hogy munkámat a parlamenti képviselőkkel történő 

folyamatos párbeszéd, rendszeres jelentéstétel és információcsere mellett fogom végezni. 

Arról is gondoskodom, hogy az Európai Parlament rendszeres tájékoztatást kapjon, különösen 

a portfóliómba tartozó területeken zajló jelentősebb események előtt és nemzetközi 

tárgyalások kulcsfontosságú szakaszaiban. 

 

Ursula von der Leyen megválasztott elnök támogatja az Európai Parlament jogalkotási 

kezdeményezési jogát. Kötelezettséget vállalt arra, hogy az általa vezetett Bizottság a 

Parlament tagjainak többsége által elfogadott állásfoglalásokat jogalkotási aktus formájában 

nyomon kövesse, maradéktalanul tiszteletben tartva az arányosság, a szubszidiaritás és a 

minőségi jogalkotás elveit.  

 

Én teljes mértékben egyetértek ezzel a célkitűzéssel, és a következő biztosi testületnek az 

Európai Parlamenttel való megerősített partnerség iránti elkötelezettsége részeként együtt 

fogok dolgozni a Parlamenttel az EUMSZ 225. cikke szerinti állásfoglalások megvitatása 

során. Kötelezettséget vállalok arra, hogy szorosan együtt fogok működni a releváns 
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parlamenti bizottságokkal, és aktívan részt vállalok az EUMSZ 225. cikke szerinti 

állásfoglalások előkészítésében. Erősen hiszek abban, hogy ez javítani fogja a párbeszédet, a 

bizalmat és a közös cél érdekében történő együttműködés érzését.  

 

Végezetül arra is kötelezettséget vállalok, hogy amennyiben a Parlament állásfoglalást fogad 

el a hatáskörömbe tartozó területeken, elő fogom segíteni annak biztosítását, hogy a Bizottság 

a keretmegállapodással összhangban a három hónapos határidőn belül nyomon kövesse az 

ügyet.  

 

Teljes mértékben elkötelezett vagyok az iránt, hogy olyan esetekben, amikor az Európai 

Parlament és a Tanács hatáskörei megegyeznek, alkalmazzam a keretmegállapodás, valamint 

a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás rendelkezéseit, tehát 

készen állok arra, hogy a Parlamentet a Tanáccsal egyenrangú módon lássam el 

információkkal és dokumentumokkal. 

 

Kérdések a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről 

3. Hogyan határozná meg az „európai életmódot”, tekintettel a nemzeti kultúrák 

sokféleségére az EU-ban? Melyek az Ön szakpolitikai prioritásai az oktatás, a kultúra és 

a sport területén? Hogyan értékeli az oktatási, kulturális és sportfinanszírozási 

programok jelentőségét és ismertségét? Mi a véleménye a különböző szakpolitikai 

területek és programok közötti kölcsönhatásról? Hogyan egészítheti ki egymást például 

az oktatás és a kultúrpolitika? Konkrétan hogyan kívánja biztosítani, hogy az EU 

előmozdítsa az oktatás és a készségek területén az inkluzív és az egész életen át tartó 

tanulásra irányuló megközelítést, erőteljes mobilitási dimenzióval? A különböző 

tagállamokban más-más megközelítést alkalmaznak az Unióval kapcsolatos témák 

iskolai oktatása tekintetében. Ön szerint nyújtanának-e hozzáadott értéket a 

tagállamokat támogató közös uniós eszközök a fenti területen? 

 

A Szerződés emlékeztet minket arra, hogy az Európai Unió alapját az emberi méltóság 

tiszteletben tartása képezi „a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az 

igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség társadalmában.” 

Számomra az európaiság azt jelenti, hogy tiszteletben tartjuk sokszínűségünket és egy olyan 

életmódot támogatunk, amely a befogadás és a szolidaritás ezen értékeit állítja előtérbe. 

Európa lényegéhez hozzátartozik a társadalom legkiszolgáltatottabb rétegeinek védelme is, az 

Unión belül és kívül egyaránt.  

 

A kultúrák sokfélesége a tagállamokban és azok régióiban közös örökségünk, és ez az, ami 

európaivá tesz minket. Az európai kultúrát szerte a világon csodálják. Ezt ünnepelnünk kell, 

de európai kultúránkat meg is kell védenünk. Európai életmódunkhoz tartozik a sokszínűség 

és a pluralizmus tiszteletben tartása és támogatása, közös kulturális örökségünk fenntartása, és 

a határokon átnyúló együttműködés folyamatos dinamizmusának és kreativitásának 

ösztönzése. 

A rám bízott portfólió széles spektrumot fog át: az oktatástól és a kultúrától a biztonságon át a 

migráció, az egészségügy és az egyenlőség témaköréig. E portfólió hozzájárulhat ahhoz, hogy 

Európa befogadó, tisztességes és lendületes legyen, és valódi változást hozzon az emberek 

életébe. Mindent tőlem telhetőt meg akarok tenni azért, hogy az uniós szakpolitikákat e célok 

elérésére használjuk. 
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Az oktatás, a kultúra és a sport az emberekbe való befektetést jelent, és a polgárok 

bevonásáról szól szerte az Unióban. Emellett mindez az innováció ösztönzését is jelenti. Az 

lesz a célom, hogy ezeket a szakpolitikákat az európai polgárok érdekében közelebb hozzam 

egymáshoz. Egy nyelveken, határokon és szakterületeken átnyúló együttműködéssel valódi 

változást érhetünk el az előttünk álló társadalmi kihívások és a szakemberhiány kezelésében. 

Az oktatás, a kultúra és a sport fokozhatja jóllétünket, ösztönözheti a társadalmi befogadást, 

és elősegítheti a munkahelyteremtést és a növekedést. A kultúrát tápláló, és a kultúrában 

gyökerező oktatás, valamint az oktatás kultúrája olyan koncepciók, amelyeket tovább kell 

fejlesztenünk. Különösen elkötelezett vagyok e politikák alkalmazása mellett annak 

biztosítása érdekében, hogy az emberek a társadalom részeinek érezzék magukat, és 

rendelkezzenek a boldogulásukhoz szükséges tudással, élettapasztalattal és készségekkel. 

Kiemelt feladatomnak fogom tekinteni annak biztosítását, hogy egyetlen demográfiai csoport 

se maradjon ki – a fiataloktól kezdve az új készségeket igénylő munkavállalókon át a 

felnőttekig. 

Az oktatás területén a politikai iránymutatás kiemelte, hogy új lendületet kell adni az 

inkluzívabb és hozzáférhetőbb európai oktatási térség 2025-ig történő létrehozására irányuló, 

folyamatban lévő erőfeszítéseknek. Biztosítanunk kell, hogy valódi előrelépést érjünk el a 

magas színvonalú és innovációvezérelt oktatási és képzési rendszerekhez való hozzáférés 

előmozdítása terén. Együtt fogok dolgozni az innovációért és az ifjúságért, a foglalkoztatásért 

és az egyenlőségért felelős biztosokkal a tanulók szabad mozgását gátló akadályok és korlátok 

leküzdése, a határokon átnyúló tanulási célú mobilitás, valamint az oktatás és képzés terén 

folytatott együttműködés támogatása érdekében. Az új Erasmus program lehetőségeket fog 

kínálni az egyéneknek, szervezeteknek és intézményeknek, valamint a tagállamoknak az 

európai oktatási térség jövőképének megvalósítására: a Bizottság megválasztott elnöke 

pontosan e célkitűzésre figyelemmel támogatja a Parlamentet az Erasmus program 

költségvetésének megháromszorozására irányuló felhívásban.  

A társadalmi, demográfiai és technológiai változások közepette a kultúra segíthet az 

egymással való közösség érzésének megteremtésében. Az Eurostat adatai szerint azonban az 

európaiak több mint egyharmada nem vesz részt kulturális tevékenységekben. A kulturális 

ágazatnak ezért aktív támogatásunkra van szüksége. Az általunk kialakított szakpolitikák 

nagymértékben e cél elérésére irányulnak. A Kreatív Európa program finanszírozásának 

növelése azonban elengedhetetlen ahhoz, hogy kezelni lehessen ezt az EU-n belüli negatív 

tendenciát a kulturális részvétel terén.  

Ami a sportot illeti, prioritásaim közé fog tartozni a sport közösségteremtő erejének 

kihasználása társadalmunkban Unió-szerte. A sport képes pozitív hatást gyakorolni a 

társadalomra az egészség, a társadalmi befogadás és a nemek közötti egyenlőség terén. 

Biztosítanunk kell e lehetőségek kiaknázását, ez pedig helyi szintű fellépést is jelent.  

A kultúra és az oktatás egymást gazdagító kölcsönhatásának tükröződnie kell az uniós 

szakpolitikában . Az oktatási és kulturális politikák egyaránt központi szerepet játszanak az 

aktív polgári szerepvállalás és a közös értékek előmozdításában. E két szakpolitikai terület 

összevonásával megsokszorozódik az összetartozás érzésének megteremtésére gyakorolt 

hatás. Az Európai Bizottság az Erasmus+ keretprogram segítségével támogatni fogja az 

interkulturális diákcsereprogramokat és a diákok kulturális örökséggel kapcsolatos 

önkéntességi és oktatási projektekben való részvételét. 

Meg kell erősítenünk oktatási modelljeinket annak biztosítása érdekében, hogy az európaiak 

egész életükben tanuljanak és továbbképezzék magukat. Gyorsan változó gazdaságunkban és 

társadalmunkban segítséget kell nyújtanunk az embereknek ahhoz, hogy készen álljanak a 
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változásokra, és alkalmazkodni tudjanak az új környezethez – leginkább az új digitális 

kihívásokhoz. Az oktatás és képzés terén folytatott együttműködés stratégiai keretrendszere, 

az európai oktatási térség, az európai készségfejlesztési program és az Erasmus+ program 

egyaránt jelentős szerepet szán az egész életen át tartó tanulásnak. A koragyermekkori 

nevelés, az iskolai oktatás, a felsőoktatás, a szakoktatás és -képzés, a felnőttképzés – ezek 

mind alapvető elemei egy olyan oktatásnak, amely a polgároknak és a társadalom egészének 

javát szolgálja. Hiszem, hogy van még tennivaló a tekintetben, hogy könnyebb legyen a váltás 

az emberek számára a különböző oktatási ágazatok és tanulási környezetek között. Például 

azáltal, hogy olyan bevált módszereket biztosítunk számukra, amelyek segítségével 

pályafutásuk különböző szakaszaiban folytathatják az oktatásban és képzésben való 

részvételüket: megvizsgálhatjuk, hogy az oktatási és képzési rendszerek révén miként 

szabhatják igényeikhez tanulmányaikat, vagy elismerhetjük a formális oktatási kereteken 

kívül elért tanulási eredményeiket.  

 

Törekedni fogok arra, hogy a társadalom valamennyi szegmense, de különösen a 

kisebbségekhez tartozó emberek és a fogyatékkal élők jobban hozzáférjenek az oktatáshoz. 

Emellett fokoznunk kell erőfeszítéseinket a készségfejlesztés, a készségigények előrejelzése 

valamint az emberek saját képességeiket illető tudatosságának növelése terén. Ezáltal jobban 

tudjuk majd azonosítani és orvosolni a szakemberhiányt, és hatékonyabban tudjuk támogatni 

az át- és továbbképzést. Ennek részeként meg kell vizsgálni a munkaképes korúak egyéni 

tanulási számláira vonatkozó elképzelést. Nagy várakozással tekintek az innovációért és az 

ifjúságért, a foglalkoztatásért és az egyenlőségért felelős biztosokkal való együttműködés elé 

annak érdekében, hogy ezt a tervet előbbre vigyük. 

 

Teljes mértékben tiszteletben tartva a tagállamok azon előjogát, hogy oktatási rendszerüket 

megszervezzék, úgy gondolom, hogy többet tehetünk az Európai Unióról való tanításra 

irányuló erőfeszítések támogatása érdekében. Az egyik lépés az lehetne, ha közös uniós 

eszközök állnának rendelkezésre a tagállamok számára a releváns tantervek, valamint az 

osztálytermekben tanító tanárokat segítő eszközök meghatározásához. A felsőoktatás szintjén 

a Jean Monnet akcióval nyert kiváló tapasztalatok alapján hasznosnak tartanék egy olyan új 

kezdeményezést, amely támogatná a tagállamokat az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek 

megosztásának fokozásában. 

 

A valóság az, hogy ezen a területen csak akkor lehet előrelépést elérni, ha rendelkezünk a 

szükséges forrásokkal. Határozott és ambiciózus finanszírozási programokra van szükségünk 

a jövőre nézve. Az is fontos, hogy mielőbb megállapodásra jussunk a jövőbeli Erasmus+, az 

Európai Szolidaritási Testület és a Kreatív Európa programjai tekintetében, azért, hogy 2021-

ben ne alakuljon ki finanszírozási hiány. Emellett szeretném a kommunikáció terén szerzett 

minden tapasztalatomat latba vetni annak biztosítása érdekében, hogy több embert érjünk el, 

tudatosítsuk az emberekben, hogyan tudják kihasználni az EU által kínált lehetőségeket, 

valamint hogy e lehetőségeket mindenki számára hozzáférhetőbbé és inkluzívabbá tegyük.  

 

 

4.  Alelnökként Ön számos olyan szakpolitikai területért felel, amelyek különböző 

biztosi portfóliókban találhatóak. Hogyan működne együtt például az innovációért és az 

ifjúságért felelős biztossal annak biztosítása érdekében, hogy az EU integrált 

megközelítést alkalmazzon az oktatás, a kultúra és a sport terén? Hogyan működik 

majd a koordináció a Bizottságon belül? Ön konkrétan felelős az Európai Szolidaritási 

Testületért és a DiscoverEU-ért, amelyek a Bizottság javaslata értelmében az Erasmus+ 
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program részét képezik. Hogyan kívánja biztosítani a különböző programok hatékony 

és összehangolt végrehajtását? 

 

A Bizottság megválasztott elnöke az alelnökök és biztosok szerepét egy dinamikus, 

„összkormányzati megközelítés” részeként határozta meg. Szakpolitikáink jó része oly 

mértékben össze van kapcsolódva, hogy csak a szakpolitikai határokon átívelő munkával lehet 

eredményeket elérni, a szinergiákat teljes mértékben kihasználó munkamódszerekkel. Az 

Európai Bizottság szolgálatai saját tevékenységi területükön kiválósági központokként 

működnek, a munkaszervezés következtében azonban gyakran eltérő szervezeti egységekben 

kapnak helyet. Alelnöki kinevezésem esetén a befogadással kapcsolatos, az innovációért és 

ifjúságért, a foglalkoztatásért, az egyenlőségért és az egészségügyért felelős biztosok 

hatáskörébe tartozó szakpolitikai területek koordinálásához a Bizottság működése terén 

szerzett alapos ismereteimre fogok támaszkodni. Ez lehetővé teszi majd, hogy céljaink 

megvalósítása érdekében kollegiális és kreatív módon dolgozzunk.  

 

Gyakran töltöttem be olyan pozíciót az intézményeken belül, ahol koordinációra és közös 

munkára volt szükség több szervezeti egységgel, illetve a biztosi testület több tagjával. 

Nyitottan és együttműködő módon kívánok dolgozni, segítve a prioritások rangsorolását és 

konkrét eredmények biztosítását. A Bizottság jelentős tapasztalattal rendelkezik a tekintetben, 

hogy az intézményi hierarchiarendszer helyett alelnökökre bízza a politikai prioritások 

mentén alakuló munka irányítását és koordinálását, ami hatékony eszköze a portfóliók és 

teamek közötti falak lebontásának és a közös munkának. Feladatomnak tekintem a különböző 

szakpolitikai területek egymást kiegészítő jellegének és koherenciájának biztosítását, a tárcák 

közötti szinergiák kihasználását, valamint hozzáadott érték teremtését az irányításom alá 

tartozó szakpolitikai területek támogatása révén. A majdani elnökletem alatt álló biztosi 

csoportot fórumként fogom használni az e célra szolgáló stratégiai irányítás 

megvalósításához.  

 

Egyik fő feladatom annak biztosítása lesz, hogy a jövőbeli Európai Szociális Alap+ és az 

Erasmus+ alap segítse a társadalmi befogadást, támogassa a leginkább rászorulókat és segítse 

elő a munkaerő mobilitásának növelését az EU egész területén. Az Erasmus, a DiscoverEU és 

az Európai Szolidaritási Testület programjait összehangolt megközelítés alapján kell 

végrehajtani. Az Erasmus program és elődei terén szerzett több mint három évtizednyi 

tapasztalat alapján elmondhatom, hogy szilárd, működő rendszert építettünk ki, amelynek 

végrehajtása részben nemzeti, részben európai szinten történik. Itt az ideje, hogy ezt a 

következő szintre emeljük, és segítsünk abban, hogy az Erasmus minden polgár számára 

elérhető legyen. A program által kínált lehetőségeket meg kell ismertetni a régióinkkal, helyi 

közösségeinkkel és különféle csoportokkal is annak érdekében, hogy a program tükrözze az 

európai társadalmakban mélyen gyökerező sokféleség és befogadás elveit. Az Európai 

Szolidaritási Testület újabb keletű, de az Erasmus programban szerzett tapasztalatokra építve 

szándékomban áll annak biztosítása, hogy gyorsan haladjon, és kézzelfogható eredményeket 

hozzon az elkövetkező években. Biztosítani fogom, hogy az Erasmus, a DiscoverEU és az 

Európai Szolidaritási Testület programjait arra fogjuk felhasználni, hogy fiataljainkat 

helyzetbe hozzuk, és új mobilitási lehetőségeket kínáljunk. Az egyenlő lehetőségek Uniójának 

kialakítása keretében törekedni fogok arra is, hogy az Erasmus és a DiscoverEU programok 

hozzáférhetőbbé és inkluzívabbá váljanak, és hiszem, hogy az Európai Szociális Alap+-szal 

fennálló komplementaritás e célból jobban kihasználható. 
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5.  Az Ön megbízása kiterjed az oktatás, a kultúra, a sport, valamint a migránsok és 

menekültek integrációjának felügyeletére. Hogyan látja az oktatás, a kultúra és a sport 

szerepét az európai összetartozás érzésének és az összetartó közösségek támogatása 

terén, valamint a kisebbségek, a migránsok és a menekültek integrációja terén, 

figyelembe véve eltérő hátterüket? Milyen uniós oktatási, kulturális és sportprogramok 

és szakpolitikai eszközök segítik elő e célkitűzés megvalósítását, és milyen 

intézkedésekre van szükség a jövőben?  

Úgy vélem, hogy az új, területeken átívelő inkluzivitási törekvéssel erős és megújított  

lendületet kell adnunk a migránsok és menekültek integrációjának és befogadásának. 

Európainak lenni annyit jelent, hogy nyitottak vagyunk a világra, szívünket és otthonunkat 

megnyitjuk a nehéz helyzetben lévők, és mindazok előtt, akik a társadalmunkban élnek. A 

demográfiai és munkaerőpiaci igények szintén amellett szólnak, hogy erősítsük a legális 

migrációt és a készségkereslet és -kínálat összehangolását. Az integráció kulcsfontosságú az 

Európába érkező emberek, a helyi közösségek, valamint társadalmunk és gazdaságunk hosszú 

távú egészsége szempontjából. Valóban, ha elő akarjuk segíteni, hogy társadalmaink és 

gazdaságaink prosperáljanak, mindenkit támogatnunk kell, aki a társadalom része, a 

befogadás pedig mindenki számára biztosított jog és kötelezettség kell, hogy legyen.   

Az oktatás és képzés, a készségek és a kompetenciák fejlesztése kulcsfontosságú a migránsok 

és menekültek sikeres integrációjához. Ezek segítik letelepedésüket, boldogulásukat és 

gazdagító közreműködésüket új környezetükben. A közösségépítés helyszínei egyértelműen 

az iskolák, a múzeumok, a kulturális központok és a sportpályák. Minden városban és faluban 

ezek azok a helyek, ahol a családok és szomszédok találkoznak és interakcióba lépnek 

egymással. Az újonnan érkező migránsok és menekültek bevonása számtalan szempontból 

hasznos: segíthet a befogadó ország nyelvének elsajátításában, kapcsolati háló építésében, 

alkalmat teremthet készségeik használatára vagy új készségek kifejlesztésére, valamint a 

közösség kultúrájának és értékeinek mélyebb megértésére. 

Az oktatás, a kultúra és a sport helyi szinten közelebb hozza egymáshoz az embereket. Útját 

állja az idegengyűlöletnek, a kirekesztésnek, és a megosztó narratíváknak. Lehetővé teszi 

mind a migránsok, mind pedig a befogadó közösségek számára, hogy a lehető legtöbbet 

hozzák ki a rendelkezésre álló készségekből: a migránsok közel egynegyede magasan képzett, 

de gyakran előfordul, hogy nem tudják kamatoztatni a képességeiket. Több mint 40%-uk 

túlképzett az általuk végzett munkához. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ez a 

potenciál kárba vesszen Ugyanakkor a migránsok közel egyötöde csak alapfokú iskolai 

végzettséggel rendelkezik, és további támogatásra van szükségük.  

Az EU segíteni tudja a tagállamok e téren tett erőfeszítéseit. A harmadik országbeli 

állampolgárok integrációjára vonatkozó, 2016-os cselekvési terv az oktatás, a munkaerőpiaci 

integráció, az aktív részvétel és a társadalmi befogadás terén tett intézkedéseket ötvözött. 

Végrehajtásának sikeréből tanulnunk kell, és meg kell vizsgálnunk, hogyan fejleszthetjük 

tovább ezt a munkát.  

Az oktatás terén az Erasmus+ program már most is támogatja a tagállamokat az egymástól 

való tanulásban, valamint az oktatás, az ifjúság és a sport területén alkalmazott innovatív 

gyakorlatok kialakításában. Közös projektek végrehajtása érdekében közvetlenül összehozza 

egymással az oktatási intézményeket, ifjúsági szervezeteket és sportklubokat. Támogatja a 

mobilitást és a csereprogramokat, és online elérhető annak érdekében, hogy segítse a 

tanárokat az osztálytermekben az interkulturális párbeszéd előmozdításában. A DiscoverEU 

ösztönzi a fiatalokban az Európai Unióhoz való tartozás érzését, és új lehetőségeket kínál 

Európa kulturális örökségének felfedezésére. Szeretném, ha a jövőben e program oktatási és 
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művelődési komponensét is tovább fejlesztenénk. Az a tény, hogy már mintegy 275 000 fiatal 

jelentkezett a DiscoverEU-ban való részvételre, azt mutatja, hogy valódi igény van a 

határokon átnyúló tanulásra. Hasonlóképpen, az Európai Szolidaritási Testület keretében 

160 000 fiatal kezdett önkéntességi, gyakornoki vagy munkavállalási célú tevékenységet. A 

harmadik országok állampolgárainak, a menedékkérőknek és a menekülteknek a 

beilleszkedése az egyik olyan terület, amelyhez a Testület társadalmi kihívások kezelése 

érdekében végzett munkája hozzájárulhat. Hasonló célok dominálnak a sport területén is; a 

#BeInclusive uniós sportdíj a társadalmi integrációt – beleértve a migránsok és a menekültek 

integrációját –, valamint a kulturális együttműködés és a sokféleség terén a határokon átnyúló 

projektekkel kapcsolatos tevékenységeket Európa-szerte előmozdító kiemelkedő munkára 

hívja fel a figyelmet, .  

Ezek az alulról építkező kezdeményezések mind lehetővé teszik az emberek számára, hogy 

megmutassák elkötelezettségüket az integrációt támogató proaktív lépések iránt. A múltbeli 

tapasztalatokra és az előttünk álló kihívásokra tekintettel továbbra is így kell folytatnunk az 

integráció ökoszisztémájának kiépítését – az oktatás, az ifjúság, a sport és a kultúra révén 

támogatnunk kell a kiszolgáltatott csoportokat és elő kell mozdítanunk az integrációt. A siker 

alapvető feltétele a jövőben is az Erasmus+, a Szociális Alap+, az Európai Szolidaritási 

Testület és a Kreatív Európa programjain keresztül nyújtott célzott finanszírozás lesz.  

A koordinációért felelős alelnökként feladatom a különböző finanszírozási eszközök közötti 

szinergiák kihasználása lesz. A Bizottságnak a következő hosszú távú költségvetésre irányuló 

javaslatai szerint a migránsok és menekültek hosszabb távú integrációja az Európai Szociális 

Alap+-ba tartozik, míg a menedékkérők kezdeti integrációjának kezelése továbbra is a 

Menekültügyi és Migrációs Alap keretében fog történni. Az Erasmus+, a Szolidaritási 

Testület és a Kreatív Európa kulturális programjaihoz biztosított források ugyanakkor 

különálló finanszírozási eszközök. Ez azt jelenti, hogy nagyobb szinergiák kialakítására van 

lehetőség a vonatkozó programokban annak biztosítása érdekében, hogy minden 

erőfeszítésünket a nagyobb egyenlőség és befogadás átfogó célja érdekében mozgósítsuk, 

elkerülve ugyanakkor az átfedéseket. 

Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy más uniós programok és szakpolitikák hogyan járulhatnak 

hozzá egy befogadóbb társadalom kialakításához. Például más olyan módok is léteznek, 

amelyek révén támogathatjuk az iskolákat abban, hogy szélesebb közönség előtt is 

megnyissák kapuikat, különféle formális és nem formális tanulási szolgáltatók, kulturális 

intézmények, sportklubok és ifjúsági szervezetek bevonásával. Ez egyértelműen lehetőségeket 

teremtene a migráns és menekült közösségeknek történő segítségnyújtásra. További példa 

lehet a tanárok, oktatók és a nevelési-oktatási intézmények vezetői szakmai fejlődésének 

fokozottabb támogatása az inkluzív tanítási módszerek terén. Segítenünk kell a tagállamokat a 

készségek és képesítések elismerésében, valamint a harmadik országokban szerzett 

képesítések átláthatóságának biztosításában is. A harmadik országbeli állampolgárok 

készségprofil-készítő uniós eszköze valódi segítséget jelenthet az integrációban, a 

munkaerőpiaci beilleszkedés támogatása és releváns képzési lehetőségek megtalálása révén.  

 

Kérdések az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről  

6. Melyek lesznek a fő prioritásai az Ön számára kijelölt portfólió tekintetében, és 

hajlandó volna-e támogatni a portfólió elnevezésének megváltoztatását? Tekintettel 

arra, hogy az Ön portfóliója jelentős mértékű átfedésben van a belügyekért felelős biztos 

portfóliójával, meg tudja nevezni azokat a konkrét területeket, amelyekért Ön felel, 

illetve azokat, amelyekért a belügyekért felelős biztos lesz felelős? Hogyan fogja 
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biztosítani, hogy ne kerüljön sor a feladatok megkettőzésére, amely ahhoz vezetne, hogy 

egyes szakpolitikai területeket figyelmen kívül hagynak? Vállalja-e, hogy kérésre, de 

legalább évente kétszer megjelenik a LIBE bizottság előtt? 

Az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a 

jogállamiság, valamint az emberi jogok, köztük a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak 

tiszteletben tartása, a pluralizmus, valamint a nemek közötti egyenlőség – ezek azok az 

értékek és elvek, amelyeken Uniónk alapul. Ez az, amiért az előttünk álló nemzedékek 

megküzdöttek, és amit soha nem szabad magától értetődőnek vennünk.  

 

Európainak lenni azt jelenti, hogy megvédjük azokat, akik a legkiszolgáltatottabbak 

közöttünk. Olyan egészségügyet és jóléti rendszereket jelent, amelyekhez mindenki 

hozzáférhet. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek ugyanolyan lehetőségei vannak. Annak 

biztosítását jelenti, hogy az emberek megfelelően fel vannak vértezve ahhoz, hogy változó 

társadalmunkban és munkaerőpiacunkon jól boldoguljanak. Európainak lenni egyben erős 

európai dimenziót ad a kultúrának és a sportnak, amelyek közösségeink építő kövei és 

gazdaságunk motorjai. Európainak lenni azt is jelenti, hogy biztonságban érezhetjük 

magunkat az utcán, az otthonunkban és mindenütt, ahol találkozunk, beszélgetünk, és 

másokkal együtt éljük az életünket. Európainak lenni annyit jelent, hogy nyitottak vagyunk a 

világra, szívünket és otthonunkat megnyitjuk a nehéz helyzetben lévők előtt. Ez azt jelenti, 

hogy az egész világon azonos jogok, alapelvek és értékek mellett állunk ki. 

 

Ez az, ami Európát meghatározza, én pedig küldetésemnek tekintem ezeknek az értékeknek és 

elveknek a támogatását – kollégáimmal és Önökkel, az Európai Parlamenttel együtt. 

Kinevezésem esetén ez lesz a munkám lényege.  

 

Alapvető fontosságú, hogy ez a munka a megkülönböztetésmentesség, a kölcsönös tisztelet és 

a kiszolgáltatott személyek támogatása alapján történjék, azoknak az esetében is, akik új életet 

kezdenek Európában. Prioritásnak tekintem, hogy biztosítsuk annak a valódi hozzáadott 

értéknek a megvalósulását, amelyet az EU kínálhat egy összetartó és befogadó társadalom 

kialakítása tekintetében. Ez azt jelenti, hogy meg kell adni az emberek számára az 

önmegvalósításukhoz szükséges eszközöket és támogatást. Azt jelenti, hogy meg kell 

teremteni azt a biztonságos környezetet és nyugalmat, amire szükségünk van. Azt jelenti, 

hogy különös figyelmet kell fordítani és különleges támogatást kell nyújtani a kiszolgáltatott 

helyzetben lévők és a rászorulók számára, Európán belül, de Európán kívül is.   

 

Az alelnökök feladata az irányítás és a koordináció. Saját szerepemet a koordinációban látom, 

iránymutatás nyújtásában annak biztosítása érdekében, hogy a bizottsági munka minden, a 

tárcámba tartozó területe a közös célok elérése érdekében összehangoltan működjön, illetve 

annak biztosításában, hogy ne legyenek átfedések. 

 

Alelnöki szerepemet úgy látom, hogy az a Bizottság munkájának koordinálásával teremt 

hozzáadott értéket. Először is a befogadás és az integráció témakörében, ahol a 

foglalkoztatásért, az uniós belügyekért, az ifjúságért és az innovációért, az egyenlőségért és az 

egészségügyért felelős biztosokkal és a kapcsolódó szervezeti egységekkel fogok együtt 

dolgozni azért, hogy megvalósítsuk az egyenlőség Unióját minden téren, a harmadik 

országbeli állampolgárok integrációja terén is. 

 

Másodszor, a migrációval kapcsolatban, ahol kollégáimmal egy új, belső és külső 

szakpolitikákat ötvöző migrációs és menekültügyi paktum kiépítésén fogok dolgozni. Ehhez a 

belső szervezeti választóvonalakon átnyúló intézkedéseket kell hozni. Csak egy átfogó, a 
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legális migrációs lehetőségekre, a határokra, a menedékjogra, a visszatérésre és az Európai 

Unión kívüli partnerekkel történő szoros együttműködésre is kiterjedő megközelítés révén 

adhatunk fenntartható választ. Az én munkám annak biztosítása lesz, hogy ezek a mozgásban 

lévő részek összehangoltan működjenek. Arról is gondoskodnom kell majd, hogy munkánk 

minden migrációval kapcsolatos szakpolitikai területen emberközpontú maradjon, és olyan 

megoldásokat találjunk, amelyek tükrözik alapvető értékeinket: a szolidaritást, az emberséget 

és a toleranciát. 

 

Végezetül, koordinációs szerepem valódi hozzáadott értékkel gazdagítja majd a Bizottság 

biztonsági unióval kapcsolatos munkáját, különösen a hibrid fenyegetéseket illetően, ahol 

együtt fogok működni a belügyekért, az egyenlőségért és a belső piacért felelős biztosokkal és 

a kapcsolódó szervezeti egységekkel, valamint a főképviselővel / az Európa globális 

szerepének erősítéséért felelős alelnökkel.  

 

Az elmúlt néhány évben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az uniós polgárok biztonsága csak 

nemzeti és uniós szinten tett közös erőfeszítések révén érhető el. Az én feladatom az lesz, 

hogy irányítsam a biztonsági unióval kapcsolatos munkát annak érdekében, hogy a Bizottság 

ágazatokon és portfóliókon átívelően tudjon dolgozni azon, hogy a terroristákat megfosszuk 

az eszközeiktől, szembe szálljunk a súlyos és határokon átnyúló bűnözéssel, garantáljuk az 

európai polgárok online védelmét, leküzdjük a kiberbűnözést, valamint felszámoljuk az 

információs hiányosságokat és erősítsük a határokon átnyúló bűnüldözési együttműködést. A 

hibrid fenyegetésekkel szembeni reziliencia kiépítése terén meglévő uniós együttműködés 

elmélyítése érdekében ki fogom használni azt a geopolitikai és összkormányzati 

megközelítést is, amely az Ursula von der Leyen vezette Bizottság ismertetőjegye lesz. 

 

E prioritások mindegyike egy sor szakpolitikai területet foglal magába, és beruházásokra lesz 

szükség annak biztosítása érdekében, hogy a leghatékonyabb módon egyesíthessük 

eszközeinket, erőforrásainkat és értékeinket. Úgy vélem, hogy éppen ezért szükséges a 

Bizottság megválasztott elnöke által létrehozott biztosi testület kreatív megszervezése, ahol az 

alelnökök átfogó szerepe kiegészíti a biztosok szakpolitikai fókuszát. Bár a biztosok vezetik a 

felelősségi körükbe tartozó szervezeti egység szakpolitikai területét, számos olyan kérdés van, 

amely több különböző szervezeti egység hatáskörébe tartozik. Ezért én abban látom a 

szerepemet, hogy összefogjam egy adott szakpolitika minden vetületét, mint például az 

oktatás és a készségek, a migráció és a készségek, vagy a biztonság témakörének különböző 

vonatkozásai esetében. A szinergiákat maximalizálni, a hiányosságok előfordulásának 

kockázatát minimalizálni fogom. A belügyekért, a jogérvényesülésért, az egyenlőségért, az 

egészségügyért, az innovációért és ifjúságért, a foglalkoztatásért és a belső piacért felelős 

biztosokkal, valamint sok más kollégával való közös munkám során a szakpolitikák kreatív 

összehangolására fogok törekedni annak érdekében, hogy értékeinkben és felelősségünkben 

gyökerező közös megoldások szülessenek. Ugyancsak mélyen elkötelezett vagyok a Bizottság 

konszenzusteremtő szerepe iránt, amely nyitottság, konzultáció és elszámoltathatóság révén 

valósulhat meg. Ebből a célból lényegre törő menetrenddel rendelkező koordinációs 

mechanizmusokat fogunk létrehozni, amelyek konkrét elérendő célokat vázolnak fel. 

 

A parlamenti munka során szerzett tapasztalatom meggyőzött annak fontosságáról is, hogy 

őszinte, politikai párbeszédet folytassunk az Európai Parlamenttel a nyitottság, az átláthatóság 

és a kölcsönös bizalom alapján. Ezek nagy közérdeklődésre számot tartó területek, ahol 

elengedhetetlen, hogy a polgárok lássák, valóban létezik hatékony demokratikus 

elszámoltathatóság. Biztosi feladataim ellátása nem képzelhető el a Parlamenttel és 

bizottságaival zajló folyamatos eszmecsere nélkül, és mint az egyik biztosi csoport elnöke, 
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koordinációs feladataim egy részét annak biztosításában látom, hogy rendszeres politikai 

szintű párbeszédet folytassunk a Parlamenttel az összes aktuális témában. Kötelezettséget 

vállalok arra, hogy bármikor, ha igény van rá, vagy még inkább, rendszeresen, beszámolok 

Önöknek itt a Parlamentben; emellett a koordinációs feladatköröm keretében a portfóliómba 

tartozó területekkel kapcsolatban lévő minden parlamenti bizottság munkáját figyelemmel 

fogom kísérni annak érdekében, hogy minden nézőpontot megértsek. 

 

 

7.  Ön a legális migráció mely formáit kezeli majd prioritásként az új migrációs és 

menekültügyi paktumban a migráció holisztikus megközelítésének alapvető részeként? 

Hogyan fogja biztosítani, hogy a kis léptékű kezdeményezéseket – mint például a 

Bizottság által koordinált jelenlegi munkaerő-migrációs kísérleti projekteket – 

kibővítsék a különböző képzettségi szinteket átfogó, nagyobb munkavállalói mobilitás 

előmozdítása érdekében az EU-ban? Tesz-e erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a kék 

kártyával kapcsolatos tárgyalások elől elháruljanak az akadályok, és törekedni fog-e a 

legális bevándorlás koherensebb megközelítésére azáltal, hogy lehetőséget biztosít a 

közepes fokon és alacsonyan képzett munkavállalók legális bevándorlására az uniós 

munkaerőpiac igényei alapján? Elkötelezi-e magát a legális uniós migrációs eszközök – 

például a kék kártyáról, az idénymunkásokról, a diákokról és kutatókról, a 

családegyesítésről szóló irányelvek, valamint a jövőbeni uniós áttelepítési keret és 

humanitárius vízum – Unión belüli és kívüli támogatása iránt? Milyen 

kezdeményezéseket fog kidolgozni annak érdekében, hogy biztosítsa a harmadik 

országok állampolgárainak beilleszkedését, olyan összetartó helyi közösségeket hozva 

létre, amelyekben megakadályozzák a kizsákmányolást? Milyen uniós támogatást tervez 

e cél érdekében?1? 

 

Legális migrációs lehetőségek kialakítása az Ursula von der Leyen vezette Bizottság 

mandátumán belül az egyik fő prioritás. Megítélésem szerint a legális migráció több célt 

szolgál. Először is, a legális migráció válasz lehet az európai gazdaság demográfiai 

kihívásaira és munkaerőpiaci igényeire a tehetségekért folyó globális versenyben. Másrészt 

biztonságos alternatívát kínál azoknak az embereknek, akik egyébként az Európába vezető 

veszélyes és illegális útvonalakat választanák. Harmadszor, a legális migráció 

kulcsfontosságú eleme az EU-n kívüli azon partnerekkel fennálló komoly, hosszú távú 

kapcsolatoknak is, akik lehetőséget kívánnak biztosítani saját állampolgáraik számára, és akik 

látják a népesség képzési szintjének növelésében rejlő előnyöket.  

 

A legális migráció ezért egy észszerű migrációs politika szakpolitikai kombinációjának 

kulcsfontosságú részét képezi. Egyes tagállamoknak azonban fenntartásai vannak, ezeket fel 

kell oldanunk.  

 

A jogszerű migrációra irányuló meglévő uniós eszközök továbbfejlesztése során meg kell 

vizsgálni, hogyan lehetne ezeket hatékonyabban érvényesíteni és alkalmazni, hogyan tudnánk 

jobbá tenni őket, és azt is, hogy miképpen mélyíthető a tagállamokkal és a gazdasági szféra 

érdekelt feleivel való együttműködés a munkaerő-migráció terén, amikor számos akadály 

gátolja az EU azon képességét, hogy magas szintű képzettséggel rendelkező munkavállalókat 

vonzzon a területére. A belügyekért és a foglalkoztatásért felelős biztosokkal való szoros 

                                                 
1 Ha az 1. kérdés okafogyottá válik, ezt a kérdést két részre lehetne bontani, hogy jobban tükrözze a Parlament 

eljárási szabályzata VII. melléklete 3. cikke (5) bekezdésének rendelkezéseit. 
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együttműködésem során erőfeszítéseket fogok tenni azért, hogy minden aggályt eloszlató és a 

jelenlegi patthelyzetet feloldani képes megoldást találjunk. 

 

A harmadik országokkal kötendő megállapodásainknak fontos részét képezik majd a legális 

migrációra vonatkozó rendelkezések. Szorosan együtt fogok működni a 

főképviselővel/alelnökkel és a többi biztossal annak érdekében, hogy biztosítsuk e fontos 

szakpolitikai terület külső és belső dimenziójának koherenciáját. A folyamatban lévő kísérleti 

projektek jól illusztrálják a tagállamok, a harmadik országok és a munkáltatók  hatékony 

együttműködéshez szükséges közös munkát. Ezekre építve fel fogom térképezni azokat a 

modern és célzott legális migrációs rendszereket, amelyek megfelelnek az uniós gazdaság, a 

munkaerőpiac és a demográfiai kihívások igényeinek.  Az Uniós Szükséghelyzeti Alap 

Afrikáért keretében a nyújtott jelenlegi támogatás hatékony ösztönzést jelent e kísérleti 

projektek számára, az uniós finanszírozás lehetőségét pedig továbbra is fenn kell tartanunk. 

 

Az EU-ban jogszerűen tartózkodó migránsok hatékony integrációja döntő fontosságú 

társadalmaink kohéziója szempontjából. Az elmúlt években nagy számban érkeztek harmadik 

országbeli állampolgárok a tagállamok területére, és a tényleges integráció egyszerre jog és 

kötelesség. Az EU kulcsszerepet játszhat a tagállamok e téren tett erőfeszítéseinek 

támogatásában, elősegítve a bevált gyakorlatok cseréjét és az egymástól való tanulást. A 

megoldásoknak alulról kiindulóknak kell lenniük, nem pedig fordítva, ami azt jelenti, hogy a 

helyi közösségeket kell támogatni és velük kell együttműködni, mert ők tudják, hogy az adott 

térségben mi működik a legjobban. Olyan pozitív példákra kell építenünk, mint a 

munkaerőpiaci integrációval foglalkozó európai partnerség, vagy a migránsok és menekültek 

integrációját célzó partnerség a városfejlesztési menetrend keretében. 

 

Az uniós finanszírozás ennek kulcsfontosságú részét képezi. A következő hosszú távú 

költségvetésre irányuló javaslatok szerint a migránsok és menekültek hosszabb távú 

integrációja az Európai Szociális Alap+-ba tartozna, míg a menedékkérők kezdeti 

integrációját továbbra is a leendő Menekültügyi és Migrációs Alap támogatná. Mivel egyik 

feladatom annak biztosítása, hogy a jövőbeli Európai Szociális Alap+ előmozdítsa a 

társadalmi befogadást, támogassa a leginkább rászorulókat és elősegítse a munkaerő Unión 

belüli mobilitását, számomra ez lehetőséget kínál a migránsok és a menekültek 

integrációjának középpontba állítására a különböző szakpolitikai területeken.  

 

A nemzetközi védelemre szoruló harmadik országbeli állampolgárok EU-ba vezető jogszerű 

és biztonságos lehetőségeinek bővítése alapvető eleme minden uniós migrációs politikának, és 

konkrét megnyilvánulása annak a követendő humanitárius szükségszerűségnek, amely a 

munkánkat kell hogy vezérelje. Az, hogy 2015 óta két sikeres uniós áttelepítési program közel 

60 000, leginkább kiszolgáltatott helyzetben lévő, nemzetközi védelemre szoruló személynek 

segített abban, hogy menedéket találjon az EU-ban, büszkeséggel tölt el minket, de biztosítani 

kell ezen erőfeszítések folyamatosságát. Ez az uniós áttelepítési keret elfogadásával kezdődik. 

Emellett együtt fogok működni a főképviselővel/alelnökkel és az uniós belügyekért felelős 

biztossal annak érdekében, hogy új humanitárius folyosókat tudjunk nyitni. E humanitárius 

folyosók működéséhez áttelepítési férőhelyekre van szükség az EU-ban. A két dolognak ezért 

együtt kell járnia. 

Az uniós áttelepítési keret elfogadása után meg kell vizsgálni, hogy szükség van-e további 

humanitárius befogadási intézkedésekre. 
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8.  Alelnökjelöltként feladata lesz a biztonsági unió koordinálása. Hogyan fogja 

biztosítani, hogy a biztonság területén meglévő eszközök megfelelőek legyenek, azokat 

maradéktalanul és helyesen hajtsák végre, és hogy ne forduljanak elő hiányosságok? 

Továbbra is beszámol-e majd a biztonsági unió felé tett előrelépésről, elemezve az 

európai biztonsági unió fennmaradó legnagyobb hiányosságait és ezek megszüntetésének 

módját? Elemzi-e majd azt, hogy a tagállamok hogyan hajtják végre a meglévő 

eszközöket, hogy ellenőrzik-e az adatok pontosságát, és – mivel a Bizottság a 

Szerződések őre – sor kerül-e korrekciós intézkedésekre szükség esetén és abban az 

esetben, ha az alapvető jogokat és szabadságokat veszélyeztetik vagy megszegik? 

Hogyan fogja biztosítani, hogy minden javasolt biztonsági intézkedés teljes mértékben 

tiszteletben tartsa az alapvető jogokat, a szükségesség és az arányosság elvét, és 

különösen ne járjon átfogó adatgyűjtéssel vagy tömeges megfigyeléssel, és hogyan fogja 

kezelni az ezzel kapcsolatos meglévő intézkedések végrehajtását? Hajlandó-e 

határozottabb álláspontot képviselni azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek nem 

hajtanak végre időben biztonsági intézkedéseket, azonnali kötelezettségszegési eljárást 

indítva ellenük?  
 

Amint azt a politikai iránymutatás is hangsúlyozza, polgáraink védelme érdekében minden 

követ meg kell mozgatnunk. Az Európai Tanács 2019–2024-es időszakra szóló stratégiai 

menetrendjében meghatározott első prioritás a polgárok és a szabadságjogok védelmére 

vonatkozik. Az EU támogathatja a tagállamokat a polgárok védelmében – legnyilvánvalóbban 

az olyan erősen határokon átnyúló dimenzióval rendelkező területeken, mint a terrorizmus, a 

szervezett bűnözés vagy a kiberbűnözés –, valamint abban, hogy a különböző szakpolitikák 

számára – a digitális és energetikai politikáktól kezdve a pénzügyi szolgáltatásokon át a 

határigazgatásig – hangsúlyos biztonsági dimenziót biztosítsanak   Horizontális hatásköreimet 

annak biztosítására fogom felhasználni, hogy további előrehaladást érjünk el a valódi és 

hatékony biztonsági unió létrehozása terén. Kötelezettséget vállalok arra is, hogy folytatom a 

biztonsági unióról szóló rendszeres jelentések készítését és a Parlamentnek történő 

beszámolást. 

 

Az EU számos eszközt és szakpolitikát dolgozott ki a belső biztonság támogatására. Azonban 

továbbra is fennállnak azok a kihívások és hiányosságok, amelyek megakadályozzák, hogy 

teljes mértékben ki tudjuk aknázni a biztonsági unióban rejlő lehetőségeket – a fenyegetések 

jellegének folyamatos változása pedig állandó éberséget és alkalmazkodóképességet igényel. 

 

Az interoperabilitásra vonatkozó javaslatok végrehajtása során az információs hiányosságok 

felszámolására fogok törekedni, ami különösen fontos lesz, mivel új információs rendszereket 

indítunk, nevezetesen a határregisztrációs rendszert, az Európai Utasinformációs és 

Engedélyezési Rendszert (ETIAS) és a megreformált Európai Bűnügyi Nyilvántartási 

Információs Rendszert (ECRIS). 

 

A Parlament és a Tanács kemény munkájának köszönhetően e javaslatok mindegyike 

elfogadásra került, nekem pedig eltökélt szándékom, hogy a végrehajtásuk is megtörténjen. 

Lankadatlanul törekedni fogok arra, hogy végrehajtsuk, amit közösen elértünk. A Bizottság a 

végrehajtási folyamatban pénzügyi támogatás nyújtása, jogi segítségnyújtás és gyakorlati 

tanácsadás révén támogathatja a tagállamokat. A Bizottságnak a Szerződések őreként rá 

háruló szerepet is fel kell használnia annak biztosítására, hogy a közösen elfogadott 

intézkedések a végrehajtás szakaszába jussanak, mindig az alapvető jogok teljes körű 

tiszteletben tartása mellett. 
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Ennek a jogszabálynak a végrehajtása eleve hozzájárul a határokon átnyúló együttműködés 

javításához, de többet kell tennünk annak érdekében, hogy segítsük a bűnüldöző hatóságok 

rendelkezésére álló eszközök korszerűsítését, és hozzáigazítsuk azokat a digitális kor új 

biztonsági környezetéhez. Létre kell hoznunk a határokon átnyúló együttműködés 

hatékonyabb kultúráját, hogy el tudjuk kerülni annak kockázatát, hogy a szervezett bűnözés 

kihasználja a nemzeti megközelítések közötti különbségeket, és ne adjunk lehetőséget az 

internet felhasználásával elkövetett bűncselekményekre. Össze kell kapcsolnunk az 

erőforrásokat és a szakértelmet annak érdekében, hogy egyetlen tagállam se maradjon le, és 

ne merüljenek fel új biztonsági hiányosságok. 

 

Mindez olyan megközelítést igényel, amely a meglévő struktúrákra és ügynökségekre épül, 

párbeszédet alakít ki a tagállamokkal, és arra összpontosít, hogy az uniós együttműködés 

gyakorlati lépései hogyan segíthetik a bűnüldözést. Ehhez egyértelmű jogi keretre van 

szükség, amely megkönnyíti a hatóságok egymással és a magánszektorral folytatott 

együttműködését az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartása mellett. Ami egyvalakit 

érint közülünk, mindannyiunkat érinti: nemcsak a hatóságok között, hanem a különböző 

közösségek között is erősítenünk kell az együttműködést. Például a gyermekek online 

szexuális zaklatásának jobb kezelése céljából azoknak a szolgáltatóknak, amelyek 

szolgáltatásait bűnözők használják, együtt kell működniük a bűnüldöző hatóságokkal, 

tanárokkal és szociális szolgálatokkal, ezzel elősegítve a megelőzés erősítését, a felderített 

visszaélésekről való jobb tájékoztatást, az áldozatok azonosítását és megmentését, illetve az 

elkövetők azonosítását és bíróság elé állítását. A Bizottság e tekintetben meg kell teremtenie a 

termékeny párbeszéd és a gyakorlati együttműködés feltételeit. 

 

Ma olyan stratégiai kihívásokkal nézünk szembe, amelyeket csak akkor győzhetünk le, ha 

többet teszünk, és hatékonyabbá válunk. A biztonság az uniós szakpolitikák széles körének 

alapvető eleme. Ezért minden rendelkezésünkre álló szakpolitikára és képességre szükségünk 

van, és koherens keretet kell biztosítanunk a hatékony koordinációhoz.  

 

A Bizottság egy ideje már különös figyelmet fordít az uniós szakpolitikák és eszközök 

összehangolásának szükségességére ezen a területen. Alelnökként a biztonsági unió terén 

meglévő erős belső koordináció megközelítésére kívánok építeni. Ez a legjobb módszer annak 

biztosítására is, hogy az alapvető jogokat következetesen beépítsük politikáinkba. Elő kell 

segítenünk a polgárok védelmét a súlyos bűncselekményekkel és a terrortámadásokkal 

szemben – a biztonságpolitika viszont csak akkor lehet fenntartható, ha tiszteletben tartja 

alapvető jogainkat. Mind a polgárok védelmére irányuló szakpolitikai célkitűzést, mind pedig 

az alapvető jogok tiszteletben tartását a kezdetektől fogva be kell építeni a szakpolitikákba. Ez 

lesz az egyik alapvető feladata az európai életmód védelméért felelős biztosi csoportnak, 

amelynek munkáját ezzel összefüggésben az értékekért és az átláthatóságért felelős alelnök, 

valamint az Európa globális szerepének erősítéséért felelős főképviselő/alelnök is segíteni 

fogja a belső és a külső biztonsággal kapcsolatos munkánk jobb összekapcsolása érdekében.  

 

A legalapvetőbb és legáltalánosabb jogunk, hogy biztonságban érezzük magunkat az 

otthonunkban. Abszolút jog azonban nem létezik, és a védelemhez való jognak egyensúlyban 

kell lennie a magánélet tiszteletben tartásához való joggal és a személyes adatok védelmével. 

Az alapvető jogok tiszteletben tartása ezért továbbra is az uniós biztonságpolitika fő 

jellemzője kell, hogy maradjon, a Szerződésekből eredő jogi kötelezettségekkel összhangban. 

Az Európai Unió Bírósága által gyakorolt hatékony bírósági ellenőrzésen túlmenően számos, 

a Bizottság által kialakított mechanizmus is biztosítja az alapvető jogok érvényesítését a 

jogalkotási és szakpolitikai javaslatok kidolgozása során. Teljes mértékben tisztában vagyok e 
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téma érzékeny jellegével, valamint annak fontosságával, hogy a biztonsági intézkedések 

esetében vizsgálni kell, hogy megfelelnek-e az alapvető jogoknak. Arról is gondoskodni 

fogok, hogy figyelembe vegyük az Európai Bíróság ítéleteit. Ez magában foglalja az 

arányosság és a szubszidiaritás teljes mértékű tiszteletben tartását, valamint a jogorvoslatot 

lehetővé tevő irányítási mechanizmusok meglétét. Az Európai Parlament kulcsfontosságú 

szerepet tölt be ezen a téren, amelynek támogatására és elősegítésére mindig törekedni fogok.  

 

A Bizottságnak emellett változatlanul el kell látnia a Szerződések őreként betöltött szerepét, 

és kötelezettségszegési eljárást kell kezdeményeznie minden olyan esetben, amikor ez az 

uniós jog maradéktalan átültetésének és hatékony alkalmazásának biztosítása érdekében 

szükséges. E megközelítés mellett mindig teljes mértékben nyitott leszek annak 

megvitatására, hogy hogyan küzdhetjük le a gyakorlati akadályokat, és hogyan tudjuk segíteni 

a tagállamok előbbre jutását. Mindez annak az átlátható, eredményalapú megközelítésnek a 

részét képezi, amelyet támogatni kívánok annak érdekében, hogy hatékony biztonsági uniót 

tudjunk létrehozni, ahogyan azt a polgárok elvárják tőlünk.  

 

 


