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1. kérdés: Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség 

Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, melyek különösen 

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

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

járul majd hozzá a Bizottság stratégiai menetrendjének előmozdításához? Hogyan 

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

nemek közötti egyenlőség szempontjait a portfóliójához tartozó valamennyi szakpolitikai 

területbe? 

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

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

kérdésessé feladatköre ellátását a Bizottságban? 

 

Harminc évvel ezelőtt, 1989. augusztus 23-án több mint 2 millió ember egymás kezét fogva 

alkotott a három balti országon, Észtországon, Lettországon és Litvánián átívelő élőláncot. A 

„Balti út” – ma a történelem mérföldköve – békés demonstráció volt a Szovjetunió elnyomó 

rendszere ellen. A három balti nemzethez tartozó emberek szabadságért, demokráciáért és az 

önrendelkezés jogáért kiáltottak. Nemzetem, Lettország és én hosszú utat jártunk be azóta. Ma 

Európa egyesült, Lettország szerves részét képezi, és 500 millió európai él szabadságban és 

jólétben. De az európai projektet nem szabad magától értetődőnek vennünk. Az idők olyan 

mértékben megváltoztak, hogy ki kell állnunk európai értékeinkért, be kell fektetünk az 

egységbe és új kihívásokat kell kezelnünk – együtt. Ezen a tavaszon indultam az európai 

választásokon, egy határozottan Európa-párti programmal vezetve pártomat. A szavazók az 

erősebb és egységesebb Európai Uniót célzó munkára irányuló mandátummal bíztak meg. 

Meggyőződésem, hogy ez Lettország és bármely más tagállam érdeke. E mandátum teljesítése 

a legfontosabb motivációm és kötelességem. 

Ami a szakmai képességeimet illeti, megtiszteltetés számomra, hogy a Juncker-Bizottságban 

az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök tisztét tölthetem be. 2016 júliusa óta a 

pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért is felelős vagyok. 

Pierre Moscovici biztossal együtt látjuk el az Európai Unió költségvetési és gazdasági 

kormányzásának feladatát; én vezetem az európai gazdasági és monetáris unió (GMU) további 

elmélyítésére irányuló munkát. A Bizottság javított az európai szemeszteren, nagyobb 

hangsúlyt helyezve annak szociális dimenziójára, az inkluzív növekedésre és a nemzeti 

hatóságok, a szociális partnerek és az érdekelt felek erőteljesebb bevonására. Mindegyik 

tagállamba elutaztam, hogy megvitassuk a gazdasági, költségvetési és társadalmi 

fejleményeket. 40 alkalommal látogattam el nemzeti parlamentekbe, és körülbelül ennyi 

találkozóm volt a nemzeti szociális partnerekkel.  
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Haladást értünk el a GMU elmélyítése terén. Én vezettem a bankunió kiteljesítésével és a 

tőkepiaci unió létrehozásával kapcsolatos munkát. Határozottan motivált vagyok mindkét 

projekt megvalósítására, mivel ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy az európai gazdasági és 

pénzügyi rendszer erősebbé és ellenállóképesebbé váljon, miközben támogatja a növekedést és 

a stabilitást. Arra ösztönöznék minden érintett felet, hogy nagyon gyorsan kezdjék meg újra a 

Bizottság költségvetési eszközökre, többek között a konvergenciát és versenyképességet 

szolgáló költségvetési eszközre, valamint egy uniós szintű költségvetési stabilizációs eszközre 

is vonatkozó javaslataival kapcsolatos munkát. A jelenlegi Bizottság az európai 

beruházásstabilizáló eszközre tett javaslatot, a következő Bizottság egyik prioritása pedig egy 

európai munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszer létrehozása lesz. Marianne Thyssen 

biztossal együtt felelősségi körömbe tartozott a szociális jogok európai pillérének kidolgozása 

és az uniós szintű szociális párbeszéd újraindítása.  

Abban az időben léptem hivatalba Lettország miniszterelnökeként, amikor a nemzeti gazdaság 

szabadesésben volt, és súlyos pénzügyi válságon ment keresztül. A gazdaság talpra állítása és 

öt évvel később az euró bevezetése nem lett volna lehetséges a szociális partnerek folyamatos 

bevonása nélkül azokban a nehéz időkben. 

2009 márciusától 2014 januárjáig három egymást követő kormányban voltam Lettország 

miniszterelnöke. Az Európai Parlament tagjaként (2004–2009) a Költségvetési Bizottság tagja 

és a Gazdasági és Monetáris Bizottság helyettes tagja voltam. Ebben az évben harmadszor 

választottak meg európai parlamenti képviselőnek. Mandátumom feladása mellett döntöttem, 

miután a lett kormány engem nevezett meg biztosjelöltnek. Mindemellett háromszor (2002, 

2010, 2011) választottak meg a Saeima (a lett parlament) képviselőjévé, 2002 és 2004 között 

pedig Lettország pénzügyminisztere voltam.  

Összegezve, hosszú múltra visszatekintő politikai tapasztalatom van az uniós intézményeknél 

– az Európai Parlamentnél, az Európai Tanácsnál, a Tanácsnál és az Európai Bizottságnál –, 

vagyis a gyakorlatban láttam, hogyan működik az uniós döntéshozatali folyamat.  

Ami az előttünk álló stratégiai menetrendet illeti, egyetértek Ursula von der Leyennel, a 

Bizottság megválasztott elnökével abban, hogy jelentős kihívások tesztelik az Európai Unió 

reagálóképességét – például az éghajlatváltozás, a digitalizáció, a demográfiai változások, a 

kevésbé nyitott nemzetközi kereskedelmi rendszer, valamint új hatalmak megerősödése. Ezek 

a fejlemények gazdaságaink mélyreható átalakítását teszik szükségessé, ami komoly hatást fejt 

ki társadalmainkra, és megváltoztatja az emberek életmódját és munkáját. Kinevezésem esetén 

feladatom lenne úgy irányítani és koordinálni a Bizottságon belüli munkát, hogy az biztosítsa 

az európai gazdaság emberközpontúságát, valamint egyedülálló szociális piacgazdasági 

modellünk megőrzését. -Ez azt jelenti, hogy elő kell mozdítani a méltányosság és inkluzivitás 

szempontjait a gazdaságpolitikáinkban, hogy a zöld gazdaságra való áttérés és a digitális átállás 

ne érintse hátrányosan társadalmunk legsebezhetőbb tagjait. Meg kell reformálnunk az adózást, 

be kell fektetnünk az oktatásba és a továbbképzésbe, és olyan szociális politikára van 

szükségünk, amely hatékonyan segít a leggyengébbeken. Kollégáimmal együtt tovább 

dolgozom a szociális jogok európai pillérének végrehajtásán.  

A klímasemleges gazdaságra való átállás nagyarányú beruházásokat tesz szükségessé, köz- és 

magánforrásokból egyaránt. A szakadék áthidalása érdekében és a fenntartható finanszírozási 

politikával kapcsolatos tapasztalatomra építve dolgoznék egy új fenntartható finanszírozási 

beruházási terven. Az éghajlatváltozási vészhelyzet jelentette kihívás lehetőséggé válhat az 

európai vállalkozások számára, ha gyorsan lépnek. Versenyelőnyre tehetnek szert a zöld 
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termékekért és szolgáltatásokért folyó versenyben, amely meggyőződésem szerint világszerte 

ki fog alakulni. A gazdasági növekedés és az éghajlatbarát jelleg nem egymást kizáró fogalmak. 

Folytatnunk kell az erős GMU kialakítására irányuló munkánkat, hogy Európa teljes gazdasági 

súlyát érvényesíthesse a világban. Erősítenünk kell az euró nemzetközi szerepét. Ehhez ki kell 

teljesítenünk a bankuniót a hiányzó pillérével – az európai betétbiztosítási rendszerrel – 

kapcsolatos megoldás megtalálásával. Ezzel párhuzamosan meg kell erősítenünk a pénzmosás 

elleni küzdelemmel kapcsolatos munkánkat: nincs helye piszkos pénznek az európai 

bankokban. Kiemelt prioritásként tekintek a tőkepiaci unióra, mivel az létfontosságú a 

gazdaságunk és a munkahelyteremtés gerincét képező kis- és középvállalkozások számára a 

finanszírozáshoz jutás elősegítése tekintetében. Noha Európa rendkívül sok tehetségnek és 

innovációnak ad otthont, kis- és középvállalkozásaink mégis nehezen tudnak nagyléptékű 

innovátorokká válni, gyakran a forráshoz jutás elégtelensége miatt. A GMU elmélyítésére 

vonatkozó menetrend részeként is folytatnunk kell a költségvetési eszközökkel kapcsolatos 

munkát. 

A gazdasági kormányzás tekintetében fenn kívánom tartani gazdaságpolitikai koordináció 

európai szemeszterének folyamatos javítását, többek között a szociális dimenzió erősítésével, 

és integrálni kívánom ebbe a munkába a fenntartható fejlődési célokat, megtartva ugyanakkor 

az európai szemeszter makrogazdasági fókuszát. 

Az európai projekt csak akkor lehet hiteles, ha nyitott marad tagjai és azok számára, akik 

szükséghelyzetben segítséget kérnek. Kinevezésem esetén ezért szeretném továbbra is 

támogatni a tagállamokat az euró bevezetésére irányuló erőfeszítéseikben. Meggyőződésem, 

hogy az EU-n kívüli partnerországokat is támogatnunk kell a tágabb szomszédságunkban, 

többek között segítséget kell nyújtanunk Ukrajnának gazdasága stabilizálásához.  

Elő kívánom segíteni a kelet és nyugat közötti megosztottság megszüntetését, amely még 

mindig jelen van Európában. Munkatársaim körében tükröződni fog a földrajzi egyensúly, 

valamint a nemek közötti egyensúly, amelyet mindig is előmozdítottam. Határozottan 

támogatom a Bizottság megválasztott elnökének a nemek egyensúlyával kapcsolatos 

irányvonalát. Ez az alapelv kiemelt helyen szerepel a szociális jogok európai pillérében. 

Aktívan támogatnám a nemek közötti egyenlőség elvének gyakorlati megvalósítására irányuló 

konkrét intézkedéseket. Hozzájárulnék a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó új európai 

stratégia kidolgozásához, és támogatnám a munkabérek átláthatóságára vonatkozó kötelező 

intézkedéseket, hogy felfedjük a férfiak és nők közötti bérszakadékokat. Továbbra is támogatni 

fogom a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására irányuló intézkedéseket az európai 

szemeszter keretében is. A nők munkaerőpiaci részvételét támogató intézkedések 

indítványozása csak egy példa arra, hogy az országspecifikus ajánlások miként segíthetnek a 

szakpolitikai napirend élén tartani a nemek közötti egyenlőség kérdését.  

Az egyenlő bánásmód nagyon sok tekintetben lényeges. Megteremti a méltányosság és 

inkluzivitás érzetét, amely pedig az együvé tartozás tudatához vezet. Az európaiak ezt várják 

tőlünk. 

Vállalom a Szerződések által a függetlenséggel és integritással, pártatlansággal és 

rendelkezésre állással összefüggésben előírt kötelezettségek legteljesebb tiszteletben tartását, 

összhangban az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkének (3) bekezdésével, valamint az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 245. cikkével, továbbá az EUMSZ 339. 

cikkében előírt szakmai titoktartási kötelezettség tiszteletben tartását. Felelősségem teljes 

tudatában kijelentem, hogy betartom az említett cikkekben foglalt és a biztosok magatartási 
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kódexében megerősített etikai normákat. Elkészítettem érdekeltségi nyilatkozatomat, 

nyilvánosságra hoztam, és bármely változás esetén azonnal frissíteni fogom.  

Kötelezettséget vállalok továbbá arra, hogy kerülök minden olyan funkciót vagy helyzetet, 

amely megkérdőjelezhetné függetlenségemet, pártatlanságomat és a Bizottság számára való 

rendelkezésre állásomat. Tartózkodom más közhivatal, illetve bármilyen egyéb – díjazásért 

vagy díjazás nélkül végzendő – szakmai tevékenység vállalásától. Ígéretet teszek arra, hogy 

haladéktalanul tájékoztatom a Bizottság elnökét bármilyen olyan helyzet felmerüléséről, amely 

összeférhetetlenséghez vezethet hivatalos feladataim ellátásában.  

 

2. kérdés: A portfolió 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? 

 

Megtiszteltetés számomra, hogy az emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezető alelnök 

tisztségére jelöltek. Ha jelölésemet megerősítik, fontos feladatom lesz az elnök politikai 

iránymutatásában szereplő hat fő prioritás egyikének koordinálása. Miközben politikai 

felelősséget vállalok a tevékenységeimért, teljes mértékben együtt fogok működni a biztosi 

testület minden tagjával, hogy koherens szakpolitikákat alakítsunk ki és teljesítsük a politikai 

iránymutatásban vállaltakat, szinergiákat találva a szakpolitikai területek között anélkül, hogy 

szem elől tévesztenénk a prioritásokat. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy hatékony és 

összetartó munkacsoportokat alakítsak ki, mivel véleményem szerint ez a lehető legjobb 

eredmények elérésének előfeltétele. Osztom a megválasztott elnök azon nézetét, hogy legfőbb 

ideje megteremtenünk az összhangot a mai gazdaság szociális és piaci elemei között. A 

Bizottságon belül és az érdekelt felekkel való kapcsolattartás során moderátorként és 

facilitátorként szándékozom fellépni. Bízom abban, hogy az alelnökként és miniszterelnökként 

szerzett tapasztalataim segíthetnek e tekintetben. 

Az Európai Parlamenttel, testületeivel és tagjaival való szoros munkakapcsolatra támaszkodom 

a politikai döntéshozatali folyamat valamennyi szakaszában. Rendszeresen részt vennék a 

plenáris és bizottsági üléseken, rendelkezésre állok informális megbeszélésekhez és rendszeres 

kapcsolatot tartok a parlamenti képviselőkkel, különösen az érintett bizottságok elnökeivel és 

koordinátoraival. Arra utasítanám munkatársaimat, hogy a nyíltságon, átláthatóságon, 

kölcsönös bizalmon és az információk kellő időben történő áramlásán alapuló szoros 

kapcsolatokat építsenek ki az európai parlamenti képviselők irodáival. Végrehajtanám a 

megválasztott elnök arra irányuló törekvését, hogy az Európai Parlamentnek nagyobb szava 

legyen az Európai Unió gazdasági kormányzása tekintetében. A hatáskörömbe tartozó 

szakterületeken ellátom a Bizottság képviseletének irányításával és megszervezésével 

kapcsolatos feladataimat, ideértve a plenáris üléseken, a bizottsági üléseken és a háromoldalú 

tárgyalásokon a Bizottság politikai jelenlétének maximalizálását.  
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Az egyetlen közvetlenül választott európai intézményként az Európai Parlament képviseli a 

polgárok nézeteit és törekvéseit, legitimálva az EU politikai és döntéshozatali folyamatait. A 

Bizottság az Európai Parlamentnek tartozik elszámolással. Az elszámoltathatóság ezen elve 

nagy jelentőséggel bír: hozzájárul a Bizottság hatékonyságához és jó kormányzásához, és 

lehetővé teszi számára álláspontjának kifejtését a politikai és jogalkotási folyamat különböző 

szakaszaiban. A testületiség elvének sérelme nélkül, az Európai Parlament és az Európai 

Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 2010. évi keretmegállapodással összhangban személyes 

politikai felelősséget vállalok a rám bízott területekért. Ebben az összefüggésben biztosíthatom 

Önöket, hogy a velem, a kabinetemmel és a hatáskörömbe tartozó szolgálatokkal fenntartott 

kapcsolatok a lojalitáson, bizalmon, átláthatóságon, kétirányú tájékoztatáson és a kölcsönös 

segítségnyújtáson alapulnak majd. 

Gondoskodni fogok arról, hogy a biztosok rám bízott területeken dolgozó munkatársai 

gondosan mérlegeljék és megvitassák a parlament azon állásfoglalásait, amelyek tevékenységi 

területük szempontjából relevánsak. Az Európai Parlament által kifejezett vélemények igen 

értékes hozzájárulást jelentenek a politikai vitákhoz, és az uniós intézmények közötti 

konszenzusépítéshez. A Bizottság készen áll arra, hogy három hónapon belül nyomon kövesse 

az állásfoglalásokat.  

Von der Leyen megválasztott elnök támogatja az Európai Parlament jogalkotási 

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

tagjainak többségével elfogadott állásfoglalásokat követően jogalkotási aktust dolgoz ki, teljes 

mértékben tiszteletben tartva az arányosság, a szubszidiaritás és a minőségi jogalkotás elveit. 

Teljes mértékben egyetértek ezzel a célkitűzéssel, és a következő biztosi testületnek az Európai 

Parlamenttel való megerősített partnerségre irányuló kötelezettségvállalása részeként szorosan 

együtt fogok dolgozni a Parlamenttel az EUMSZ 225. cikke alapján hozott állásfoglalások 

megvitatásának minden szakaszában. Kötelezettséget vállalok arra, hogy szorosan 

együttműködöm az érintett parlamenti bizottságokkal, és tevékenyen jelen leszek az EUMSZ 

225. cikke szerinti állásfoglalások előkészítése során. Határozott meggyőződésem, hogy ez 

javítani fogja a párbeszédet, elősegíti a bizalmat és a közös cél érdekében történő 

együttműködés érzését.  

A Bizottság a keretmegállapodással összhangban hatékonyan reagálni fog a parlamenti 

állásfoglalásokra az azok elfogadását követő három hónapon belül. A Bizottság biztosítja a 

folyamat politikai felügyeletét.  

Végül, kötelezettséget vállalok arra, hogy teljes mértékben végrehajtom az Európai Parlament 

és a Tanács, mint társjogalkotók egyenlő kezelésének elvét az ülésekhez, az információkhoz és 

a dokumentumokhoz való hozzáférés tekintetében, ami az Európai Parlament közvetlenül 

megválasztott képviselői felé elszámoltatható biztosi testületi tagként feladatom részét képezi. 

 

3. Ön felel az emberek javát szolgáló gazdaság létrehozásáért. A gazdaságirányítási 

keretrendszer tekintetében bízik-e Ön abban, hogy e rendszer elég erős ahhoz, hogy a 

jövőben elkerülje a fizetésimérleg-válságot és az államadósság-válságot, és mit kíván tenni 

a gazdasági és monetáris unió régóta fennálló hiányosságainak – nevezetesen a 

stabilizációs funkció hiányának és a beruházások és a munkahelyteremtés ösztönzésére 

irányuló európai költségvetési kapacitás hiányának – kezelése érdekében? Megerősíti 

emellett, hogy továbbra is Ön felel az euróért a hivatalba lépő Bizottságban? 
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Alelnökként biztosítani fogom, hogy a Bizottság a rendelkezésére álló minden eszközt 

felhasználjon ahhoz, hogy emberközpontú gazdaságot hozzon létre. 

Az uniós tagállamok többségének közös valutája, az euró sokkal több az emberek 

pénztárcájában lévő érméknél és bankjegyeknél. Az erős gazdasági és monetáris unión alapuló 

európai egység és jólét szimbóluma. Amint az a von der Leyen megválasztott elnöktől kapott 

megbízólevélben szerepel, kinevezésem esetén én fogom koordinálni a biztosok érintett 

csoportját és én vezetem majd a gazdasági és monetáris unió elmélyítésére irányuló munkát, 

mely feladat már a jelenlegi Bizottságban is hozzám tartozik. Folytatnám továbbá az euró 

nemzetközi szerepével kapcsolatos munka vezetését is. Tehát az utolsó kérdésükre válaszolva, 

továbbra is én felelnék az euróért. 

A legutóbbi válság nyomán a Bizottság – a többi uniós intézménnyel és a tagállamokkal együtt 

– hatalmas erőfeszítéseket tett, elsősorban gazdaságaink stabilitásának és integritásának 

megőrzése, másodsorban kormányzási keretünk megerősítése érdekében. Az európai 

beruházási terv révén további 433,2 milliárd EUR többletberuházást tettünk lehetővé az európai 

gazdaságban. Jelentősen megerősítettük a gazdasági és monetáris unió szociális dimenzióját, és 

előmozdítottuk a méltányos adózási politikát. Ennek eredményeként az európai gazdaság és az 

euró jelenleg sokkal jobb formában van. Gazdaságunk hetedik éve növekszik; a foglalkoztatás 

rekordszintet ért el, a munkanélküliség a válság óta legalacsonyabb szinten van, a szegénység 

mértéke pedig csökken. Nem minden tagállam teljesített egyformán jól a helyreállás során, de 

nem kétséges, hogy az európai gazdaság általános stabilitása és integritása, és különösen az 

euróövezet stabilitása erősödött a válság előtti évekhez képest. 

Most az elért eredményekre építve fel kell készítenünk gazdaságunkat az ahhoz szükséges 

jelentős átalakításra, hogy kezelni tudjuk a megválasztott elnök, Ursula von der Leyen által a 

politikai iránymutatásaiban felvázolt új kihívásokat. Több különböző területen kell 

tevékenykednünk, munkánk mindenekelőtt a beruházások előmozdítását és gazdaságunk 

szerkezetének kiigazítását célozza. Ügyelnünk kell a gazdasági és pénzügyi stabilitást érintő 

lehetséges kockázatokra és meg kell őriznünk a fenntartható államháztartásokat. Ezen a ponton 

a felelősségteljes költségvetési politika az államháztartás minőségének javítását, és a 

költségvetési mozgástér beruházások és reformok támogatására való felhasználását is jelenti. 

Az egyik jelentős kihívás a klímasemleges gazdaságra való áttérés kezeléséhez szükséges 

beruházási hiány megszüntetése lesz. A Fenntartható Európa beruházási terv – amelyet én 

fogok koordinálni – célja, hogy a következő évtizedben 1 billió EUR értékű beruházást 

mozgósítson az EU minden szegletében. E cél elérése érdekében szorosan együtt kell 

működnünk a Bizottság számos munkatársával, össze kell fognunk a köz- és magánforrásokat, 

az InvestEU-ra, a kohéziós alapokra és a fenntartható finanszírozással kapcsolatos munkánkra 

építve. Ennek támogatásához célszerű lenne, ha az Európai Beruházási Bank a teljes 

finanszírozásának felét az éghajlatváltozással kapcsolatos beruházásokra fordítaná 2025-ig. Ezt 

a munkát szorosan össze kell hangolni az EU új, hosszú távú ipari stratégiájának 

kidolgozásával. 

Ugyanakkor gazdasági és monetáris uniónk még mindig nem teljes. A Bizottság egy sor 

javaslatot előterjesztett és számos kezdeményezést indított a gazdaságirányítási keret 

kiteljesítése céljából, például a bankunióval, a tőkepiaci unióval és az új költségvetési 

eszközökkel kapcsolatban. E javaslatok közül számos sikeresen keresztüljutott a jogalkotási 

folyamaton, és jelenleg azon erősebb felépítmény részét képezi, amelyet az előbb említettem. 

Vannak egyéb javaslatok is, például egy központi költségvetési stabilizációs eszközre 

vonatkozóan, amelyeket jelenleg még tárgyal az Európai Parlament és a Tanács. 
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Meggyőződésem, hogy az esetleges jövőbeli nagy sokkokra tekintettel az euróövezet és az EU 

ellenálló képességének további erősítéséhez szükség van a költségvetési stabilizációs eszközre. 

A jelenlegi Bizottság első konkrét lépésként az európai beruházásstabilizáló eszközre tett 

javaslatot. Az új Bizottság keretében egy európai munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszer 

létrehozásán fogok dolgozni a gazdaságért és a foglalkoztatásért felelős biztosokkal együtt. 

Elkötelezett vagyok továbbá a reformtámogató programról és az euróövezeti konvergenciát és 

versenyképességet szolgáló költségvetési eszközről folyó tárgyalások lezárása iránt, a 

tagállamok növekedésösztönző reformjainak és beruházásainak támogatása érdekében, 

szorosan együttműködve a kohézióért és reformokért felelős biztossal.  

Az új Bizottságban a beruházást, a szabad és méltányos kereskedelmi kapcsolatokat, a 

méltányos adóztatást, az iparpolitikát, a belső piacot, valamint a kis- és középvállalkozások 

erőteljesebb támogatását is magában foglaló szélesebb körű és átfogóbb napirend részeként kell 

majd előmozdítanunk a gazdasági és monetáris unióra irányuló munkát.  

 

4. Mi legyen a Bizottság következő megbízatása alatti három fő politikai célkitűzés a 

pénzügyi ágazat jövőbeli szabályozása tekintetében? Jelenleg hogyan értékeli a 

bankuniót, valamint a kiteljesítéséhez szükséges következő lépéseket különösen az 

Egységes Szanálási Alap közös védőhálójának véglegesítése és a tagállamok közötti 

jelenlegi nézetkülönbségek ellenére az európai betétbiztosítási rendszer (EDIS) konkrét 

kidolgozása érdekében, és ezek a lépések magukban foglalják-e az EDIS-re vonatkozó új 

jogalkotási javaslat Bizottság általi elfogadását? Hogyan képzeli el a bankok erősebbé és 

biztonságosabbá tételét, rendszerszintű jelentőségük és a saját kormányzataikkal 

szembeni kitettségeik csökkentését, a nemteljesítő hitelek csökkentésének ötvözését a 

fogyasztók védelmével az egész Unióban, és egyenlő versenyfeltételek biztosítását 

valamennyi európai bank számára? Úgy gondolja, hogy az EU pénzügyi szolgáltatási 

ágazata készen áll megállapodás nélküli brexitre, és mely ágazatoknak van szükségük 

további munkára ahhoz, hogy teljes mértékben felkészüljenek bármilyen brexitre? 

Hogyan értékeli a felkészültséget a megállapodás nélküli brexitre az elszámolás és 

kiegyenlítés terén, különös tekintettel az euróban denominált származtatott ügyletekre? 

 

A pénzügyi szektor támasztja alá gazdaságunkat és tágabb értelemben vett társadalmunkat. Ha 

jól működik, a gazdasági siker és jólét hajtóereje lehet. Ha rosszul működik, a következmények 

katasztrofálisak lehetnek. A globális pénzügyi válság óta általunk végrehajtott nagyszabású 

reformok jelentős mértékben visszaállították az EU pénzügyi szektorának egészségét, a 

bankszektort helyreállították, és általánosságban ösztönözték a gazdasági fellendülést. Olyan 

pénzügyi ágazatra van szükségünk, amely biztonságos, támogatja a fenntartható gazdasági 

növekedést és segít reagálni a mai globális kihívásokra. Az elmúlt tíz évben tapasztalt javulás 

ellenére a globális pénzügyi válságból levont kemény tanulságok alapján mindenkor éberen 

ügyelnünk kell a pénzügyi stabilitást érintő lehetséges kockázatokra.  

Első politikai célom az lesz, hogy a pénzügyi ágazat továbbra is biztonságos és hatékony módon 

finanszírozza a gazdaságot. Ezzel összefüggésben fő célunk a bankunió kiteljesítése, valamint 

a tőkepiaci unió kiépítésének folytatása lesz. Az elmúlt öt évben sokat haladtunk előre, de 

sokkal többet tehetünk a gazdaság finanszírozásának továbbfejlesztéséért. Második politikai 

célom annak biztosítása lesz, hogy a finanszírozás a fenntartható gazdaságra való átállást 

támogassa. Ahhoz, hogy a világ első klímasemleges földrészévé váljunk, több billió euró értékű 

beruházásra lesz szükség. Noha a közszektornak kulcsszerepe van ebben, elengedhetetlenek a 

magánbefektetőktől származó jelentős beruházások. Európa nem léphet fel egyedül ezekben a 
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kérdésekben; csak a globális megközelítés működhet. Ezért továbbra is együtt kell működnünk 

nemzetközi partnereinkkel, hogy világszerte mozgósítsuk a nemzetközi magánbefektetőket. 

Harmadikként, a digitális gazdaság minden tekintetben átalakítja világunkat. Biztosítanunk 

kell, hogy szakpolitikáink összhangban legyenek a pénzügyi szektor digitális átalakulásával. 

Gondoskodnunk kell arról, hogy a vállalkozások kihasználhassák ezeket az új lehetőségeket, 

ha azok az ügyfeleik és a szélesebb gazdaság javát szolgálják. Ugyanakkor jogi keretünknek 

továbbra is biztosítania kell a fogyasztók és a befektetők megfelelő védelmét; képesnek kell 

lennünk továbbá a felmerülő kockázatok csökkentésére, különösen, ha hatással lehetnek a 

pénzügyi stabilitásra. Végül, javaslatokat fogok kidolgozni annak biztosítása érdekében, hogy 

Európa ellenállóbb legyen a harmadik országok által bevezetett területen kívüli szankciókkal 

szemben, valamint hogy az EU által kivetett szankciókat megfelelően érvényesítsék, 

mindenekelőtt a pénzügyi rendszerén keresztül. A szankciók terén szorosan együtt fogok 

működni a főképviselővel/alelnökkel. 

A bankunió kiteljesítése kulcsfontosságú prioritás lesz. A bankunióra vonatkozó 2012. évi 

eredeti elképzelés ambiciózus, radikális és teljesen új volt. Gyakran elfelejtjük, mennyi mindent 

értünk el csupán néhány év alatt. Ma rendelkezünk közös felügyeleti és szanálási 

mechanizmussal, és a banki mérlegek javultak. Azonban a bankunió szerkezetét megerősítő 

néhány kulcsfontosságú intézkedés esetében nem értünk el lényegi haladást. Példaként hozható 

fel, hogy a tagállamok még mindig tárgyalják az európai betétbiztosítási rendszer, a bankunió 

hiányzó harmadik pillérének koncepcióját. A Bizottság intézményi előjogainak sérelme nélkül 

e megbeszélések eredményét és az Európai Parlament álláspontját figyelembe kell venni a 

megfelelő további lépések meghatározásakor 2020-ban. Továbbra is elkötelezett vagyok az 

európai betétbiztosítási rendszer iránt, és egyértelmű, hogy konszenzust kell kialakítanunk erről 

a kérdésről a tagállamok között és az Európai Parlamenttel. A tagállamok nemrégiben „széles 

körű megállapodást” értek el az Európai Stabilitási Mechanizmust létrehozó szerződés 

reformjáról, amely az Egységes Szanálási Alap közös védőhálójává is teszi az Európai 

Stabilitási Mechanizmust. Ez jelentős előrelépés, és aktívan támogatni fogom a tárgyalásokat a 

minőségi eredmények elérése érdekében, ugyanakkor e fontos munka mielőbbi lezárása mellett 

vagyok. 

A nagyszámú reformnak köszönhetően, Európa bankjai ma sokkal erősebbek, jobban 

tőkésítettek, kevesebb tőkeáttétellel rendelkeznek, és általánosságban jobban felkészültek arra, 

hogy ellenálljanak a gazdasági sokkoknak. Ugyanakkor további munkára van szükség néhány 

fennmaradó kérdés kezeléséhez.  

Ösztönözni kell a bankokat államkötvény-portfólióik diverzifikálására és a hazai kibocsátók 

előnyben részesítésének csökkentésére, amely továbbra is túl erős, és túlzott mértékben kiteszi 

a bankokat a hazai kormányuk költségvetési zavarainak. Nem becsülöm alá ezeknek a 

kérdéseknek az egész EU-t érintő politikai, jogi és technikai összetettségét és érzékenységét, 

valamint a pénzügyi stabilitásra gyakorolt hatását, így létfontosságú lesz a konszenzus 

kialakítása az Európai Parlamentben és a tagállamokkal egyaránt.  

A nemteljesítő hitelek volumene jelentős mértékben, az egész EU-t tekintve 3% körüli szintre 

csökkent, köszönhetően a politikai döntéshozók, a felügyeletek és a bankok által az elmúlt 

években tett határozott erőfeszítéseknek. E számadat mögött azonban nagy különbségek 

húzódnak meg a tagállamok és a bankok között is. A nemteljesítő hitelek szintjének további 

csökkentését megkönnyítendő, gyorsan véglegesítenünk kell a másodlagos piacokra és a 

gyorsított biztosítékérvényesítésre irányuló munkánkat, teljes mértékben figyelembe véve a 

fogyasztókat védő rendszer kialakításának szükségességét.  
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Végül, végre kell hajtanunk a Bázel III reformok utolsó részét, amely oly módon teljesíti ki a 

bankok válság után kidolgozott prudenciális keretét, amely megőrzi az európai sajátosságokat 

és az uniós bankszektor sokszínűségét.  

Miközben mélyen sajnálom a brexitet, a rendezett kilépés egyértelműen előnyben részesítendő 

a rendezetlennel szemben. Fel kell azonban készülnünk minden forgatókönyvre, beleértve a 

megállapodás nélküli kilépést. Pénzügyi oldalról úgy gondolom, a lehető legjobban 

felkészültünk. Az elmúlt hónapokban számos jogi aktust elfogadtunk, hogy erre a szintre 

eljuthassunk. Az Európai Központi Bank és a Bank of England közös elemzése alapján a 

Bizottság szolgálatai lépéseket tettek, hogy megállapodás nélküli brexit esetén a pénzügyi 

stabilitásra jelentett valamennyi kockázatot csökkentsék. A megállapodás nélküli brexit zavart 

okozhat a pénzügyi szolgáltatások nyújtásában, és pénzügyi piaci volatilitást válthat ki. 

Mindazonáltal a pénzügyi szektorra gyakorolt legjelentősebb negatív hatás nagyobb 

valószínűséggel a brexit reálgazdaságra kifejtett hatásából ered majd. E tekintetben a 

stressztesztek megmutatták, hogy a pénzügyi szektor kellően ellenálló. Továbbra is szorosan 

nyomon fogjuk követni a piaci fejleményeket, és szükség esetén megfelelő intézkedéseket 

hozunk. Az elszámolás és kiegyenlítés speciális területet jelent, az EU itt is felkészült a 

megállapodás nélküli kilépés forgatókönyvére. A Bizottság a központi szerződő felek átmeneti 

egyenértékűségére vonatkozó határozatot fogadott el, hogy megállapodás nélküli brexit esetén 

fennmaradjon a 27 tagú EU pénzügyi stabilitása. Különösen az el nem számolt tőzsdén kívüli 

származtatott ügyletek esetében léteznek azt biztosító rendelkezések, hogy a szerződések 

érvényben maradjanak és a brexit után is kezelhetők legyenek. Ezzel párhuzamosan – a brexiten 

túlmenően – új szabályok elfogadására került sor korábban az idei évben, a központi szerződő 

felek felügyeletének megerősítése érdekében. Ezek a szabályok javítani fogják az EU 

felügyeleti eszköztárát, mindenekelőtt azon harmadik országbeli központi szerződő felek 

esetében, amelyek rendszerszintű jelentőséggel bírnak az EU szempontjából. 

 

 

5. Hogyan értékeli a tőkepiaci unió jelenlegi helyzetét, és milyen konkrét intézkedéseket 

kíván tenni a tőkepiaci unió kiteljesítése érdekében a vállalkozások finanszírozáshoz való 

hozzáférésének diverzifikálása, a finanszírozás kis- és középvállalkozások számára 

történő megkönnyítése, egyúttal pedig a fenntartható finanszírozás révén a zöldebb 

gazdaságra való áttérés ösztönzése céljából? A lakossági pénzügyi szolgáltatások kritikus 

jelentőségű szolgáltatások, az ágazat a fogyasztói elégedettség szempontjából azonban 

következetesen az egyik legrosszabbul teljesítő piac, és fontos jogszabályokat nem 

hajtanak végre vagy nem kielégítő a végrehajtás: milyen intézkedéseket kíván hozni 

annak érdekében, hogy javítsa a pénzügyi szolgáltatások terén a felügyeleti konvergenciát 

és a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtását? Mi a véleménye a pénzmosás elleni 

uniós jogszabályok jövőbeli felülvizsgálatáról? 

 

A tőkepiaci unió elengedhetetlen a beruházások, a növekedés és a munkahelyteremtés 

fellendítéséhez. Gazdaságunk finanszírozása tekintetében a szilárd bankszektort kiegészítő 

élénk és integrált tőkepiacok a legalkalmasabbak arra, hogy finanszírozzák az innovációt és az 

európai befektetők számára több beruházási lehetőséget teremtsenek, továbbá lehetővé tegyék 

a kockázatok diverzifikálását. Mivel a tőkepiaci unió hozzájárul a tagállamok között a 

magánszektorbeli kockázatmegosztáshoz, kulcsfontosságú a gazdasági és monetáris unió 

kiteljesítése és az euró nemzetközi szerepének megerősítése szempontjából. A tőkepiaci unió 

2015. évi elindítása óta jelentős előrelépés történt: 11 jogalkotási javaslatot elfogadtak vagy 

azokról megállapodás született, a Bizottság pedig több mint 50 nem jogalkotási intézkedést 

hajtott végre vagy indított el. Ettől függetlenül tudatában vagyok annak, hogy továbbra is 
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fennáll néhány fontos strukturális akadály. Prioritás lesz az, hogy új lendületet adjunk a 

tőkepiaci unió megvalósításának.  

Többet tehetünk annak biztosítása érdekében, hogy az európai vállalkozások hozzáférjenek a 

beruházásokhoz és a munkahelyteremtéshez szükséges forrásokhoz. Az elmúlt öt évben 

elsősorban a kis- és középvállalkozások esetében a piaci alapú finanszírozás növelését célzó 

intézkedésekre összpontosítottunk, legutóbb a tőzsdei jegyzés adminisztratív terheinek és 

megfelelési költségeinek a csökkentésével. E munkára építve a digitális korra felkészült 

Európáért felelős ügyvezetőalelnök-jelölttel együtt a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 

stratégiát fogunk javasolni, főként a finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása érdekében. E 

célból más intézkedések mellett létre fogok hozni egy olyan köz-magán alapot, amelynek célja 

a kis- és középvállalkozások nyilvános részvényekhez való hozzáférésének támogatása lesz. 

Jóllehet az elmúlt öt évben elértünk némi haladást abban, hogy a határokon átnyúló 

beruházások szempontjából jelentős területeken elmozdítsuk a strukturális akadályokat, 

gondosan meg kell határoznunk a fennmaradó hiányosságokat és új, ambiciózus 

kezdeményezéseket kell javasolnunk. A befektetők például gyakran említik a 

fizetésképtelenségi joghoz és az adóeljárásokhoz kapcsolódó akadályokat a határokon átnyúló 

beruházások gátjaként. A Bizottság szorgalmazta a valódi európai felügyeletet is, és 

értékelnünk kell majd, hogy az európai felügyeleti hatóságokra vonatkozóan nemrégiben 

elfogadott szabályok elegendőek lesznek-e az EU-beli felügyeleti konvergencia elősegítéséhez.  

Szükségünk van továbbá egy stratégiára ahhoz is, hogy elérjük a 2050-ig megvalósítandó 

klímasemlegességi célunkat, és elősegítsük az e kötelezettségvállalásokhoz hozzájáruló 

magántőke bevonását. Kinevezésem esetén szándékomban áll mielőbb az új zöld finanszírozási 

stratégia alapjainak meghatározására irányuló nyilvános konzultációt indítani, hogy minden 

érdekelt fél véleményét megismerjük. Számos területen már most is fokozott erőfeszítésekre 

van szükség: többek között meg kell erősítenünk a zöld finanszírozás alapjait olyan lehetséges 

megoldások feltárásával, amelyekkel javítható a fenntarthatóságra vonatkozó vállalati 

közzététel, a fenntarthatóság megjelenítése a kutatásban és minősítésben. Az uniós szintű 

taxonómiával kapcsolatos munka alapvetően fontos annak meghatározásához, hogy mely 

gazdasági tevékenységek minősülnek környezeti szempontból fenntarthatónak. A taxonómia 

hozzájárul majd a pénzügyi szektorban jelenleg elterjedt zöldrefestés elleni küzdelemhez, és az 

olyan standardokkal és címkékkel kapcsolatos munkánk alapját képezi, mint az uniós 

zöldkötvény-standard vagy az uniós ökocímke. Én fogom vezetni az arra irányuló munkát, hogy 

magánbefektetést vonzzunk a zöld tevékenységekbe az uniós költségvetés lehetőségeinek teljes 

mértékű kihasználásával, egy ambiciózus Fenntartható Európa beruházási terv révén, valamint 

azáltal, hogy az Európai Beruházási Bank Európa klímabankjává alakul át. Ezen túlmenően 

szorosan együtt kell működnünk partnereinkkel, vezető szerepet vállalva a fenntartható 

finanszírozás növelésére irányuló globális erőfeszítések terén.  

Meggyőződésem, hogy nem jöhet létre teljes tőkepiaci unió a lakossági befektetők aktívabb 

részvétele nélkül. Elkötelezetten dolgozom ezen, hogy a fogyasztók Európa-szerte több és jobb 

termékhez, könnyebben és biztonságosan, és kisebb költségek mellett férjenek hozzá. Ehhez az 

összes létező jogszabályt átfogó megközelítésre lesz szükség. A lakossági pénzügyi 

szolgáltatásokról szóló cselekvési terv kézzelfogható eredményekkel járt, például minden uniós 

tagállamra kiterjedően olcsóbbá váltak a határokon átnyúló fizetések, és ennek végrehajtását 

felül kell vizsgálnunk. Megoldásokat kell találnunk az olcsó és azonnali határokon átnyúló 

fizetések kínálatára, és ezek megvalósításához világos stratégiát kell meghatároznunk. A 

beruházások tekintetében értékelnünk kell, hogy a különböző jogszabályokban foglalt 

átláthatósági szabályok kellően következetesek, hatékonyak, és a digitális korhoz igazodók-e. 
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Biztosítanunk kell azt is, hogy a fogyasztók a befektetési termékek költségeiről és 

teljesítményéről teljes körű tájékoztatást kapjanak. A valóban integrált pénzügyi piacok 

azonban csak akkor működhetnek megfelelően, ha a szabályokat minden tagállamban 

következetesen alkalmazzák és érvényesítik. Biztosítani fogjuk, hogy e területen minden uniós 

irányelvet teljes mértékben és időben átültessenek a nemzeti jogba, és nyomon követünk a 

fogyasztóktól kapott minden panaszt, továbbá előmozdítjuk a fogyasztók jogainak és a 

problémamegoldó eszközöknek az ismertségét. Gondosan értékelni fogjuk az európai 

felügyeleti hatóságok feladatainak nemrégiben elfogadott módosításait, és a 

fogyasztóvédelemre helyezett nagyobb hangsúlyt. 

Ki kell használnunk az új digitális technológiák potenciálját is annak érdekében, hogy az 

európai fogyasztók jobban járjanak, miközben védjük az európai pénzügyi rendszer integritását 

és stabilitását. E célból kötelezettséget vállalok arra, hogy folytatom a pénzügyi technológiával 

kapcsolatos munkát és közös uniós megközelítésre teszek javaslatot a kriptovalutákra 

vonatkozóan. 

A pénzmosás elleni küzdelem alapvető fontosságú lesz a pénzügyi rendszer integritása 

szempontjából. Valószínűleg maradnak még kihívások a legutóbbi intézkedések teljes körű 

végrehajtását követően is, és a helyzet javítása érdekében különböző frontokon kell 

dolgoznunk. Ehhez az uniós jogszabályok (a 4. és 5. pénzmosási irányelv) teljes körű 

végrehajtásának biztosítására, és a szabályok átültetésével késlekedő tagállamok ellen 

kötelezettségszegési eljárások lefolytatására lesz szükség. Biztosítanunk kell azt is, hogy a 

bankok felügyelete következetesebb legyen. Jelentős eltérések vannak a tagállamok pénzmosás 

elleni keretei között, és különbözik a szabályok határokon átnyúló alkalmazásának módja is. A 

felügyelet egész Unióra kiterjedő megerősítése egyértelmű prioritás. A már elvégzett elemzésre 

építve folytatjuk azoknak a módszereknek az értékelését, amelyek a legmegfelelőbbek annak 

biztosításához, hogy a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos felügyelet az egész Unióban 

a legmagasabb színvonalú legyen. Hasznosnak tartanám konkrét pénzmosás elleni felügyeleti 

feladatoknak és azok koordinálásának egy uniós szervre való átruházását. Figyelembe véve 

jelentőségüket a jelenlegi struktúra szempontjából, a nemzeti pénzügyi információs egységek 

szerepét alapos elemzésnek kell alávetni. Végül, erősítenünk kell az EU szerepét a pénzmosás 

elleni küzdelemmel kapcsolatos nemzetközi megbeszéléseken annak biztosítása érdekében, 

hogy az EU magas színvonalú standardjai jobban érvényesüljenek a nemzetközi színtéren. 

 

6. Az emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezető alelnökként Ön felel majd a szociális 

jogok európai pillérének végrehajtására irányuló cselekvési tervvel kapcsolatos munka 

koordinálásáért, és irányítja az európai szintű szociális párbeszéd szerepének erősítésével 

kapcsolatos munkát. Emellett az európai szemeszter átalakításával kapcsolatos munkát 

is vezeti, melynek célja az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak integrálása. 

A múltban részben a Szerződésekben meghatározott uniós hatáskörök következtében 

uniós szinten hiányzott a szociális, a környezetvédelmi és a gazdaságpolitikák közötti 

egyensúly, ezáltal a gazdasági kérdések jelentősebb szerepet kaptak. A Bizottság 

megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen hangsúlyozta, „ma minden eddiginél 

fontosabb, hogy a szociális jogokat, a védelmet és a méltányosságot korszerű gazdaságunk 

középpontjába állítsuk”.  
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Melyek azok az egyedi jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezések, amelyeket az 

alábbi célok teljesítése érdekében be kíván nyújtani, és milyen ütemezésben tervezi 

benyújtásukat: 

– a szociális jogok európai pillérének végrehajtása és a tisztességes, működőképes és 

akadálymentes európai munkaerőpiac előmozdítása; 

– a gyakorlati megvalósítása annak az elkötelezettségnek, hogy – különösen az 

európai szemeszter keretében – a szociális jogok, a védelem és a méltányosság modern 

gazdaságunk középpontjába kerüljön annak biztosítása érdekében, hogy az Unió 

társadalmi és gazdasági célkitűzései egyforma prioritást élvezzenek és az ENSZ 

fenntartható fejlesztési céljai beépüljenek? 

Elsőként szeretnék arra emlékeztetni, hogy én koordináltam a szociális jogok európai pillérével 

kapcsolatos előkészítő munkát, mely pillért 2017 novemberében Göteborgban, a két évtized óta 

először megrendezett szociális csúcstalálkozón hirdették ki. Ennek alkalmából meggyőződtem 

arról, hogy az uniós állam-, illetve kormányfők, valamint az Európai Parlament komolyan 

elkötelezettek a szociális jogok megfelelőbb törvénybeiktatása és végrehajtása iránt.  

Von der Leyen megválasztott elnök vezetésével továbbra is minden tőlem telhetőt megteszek 

azért, hogy a szociális jogok európai pillérében foglalt jogok és elvek a polgáraink számára 

valóságossá és relevánssá váljanak. Kinevezésem esetén koordinálni fogom a szociális jogok 

európai pillérének végrehajtására vonatkozó ambiciózus cselekvési terv kidolgozására irányuló 

munkát; ez lesz az első prioritásaim egyike. Figyelembe fogom venni a rendelkezésünkre álló 

eszközök teljes körét, jogalkotási és nem jogalkotási eszközöket, az uniós finanszírozást és az 

európai szemesztert. 

A pillér közös politikai kötelezettségvállalás és felelősség, ezért a végrehajtásához európai és 

nemzeti szintű fellépésre egyaránt szükség lesz, a vonatkozó hatáskörökön belül és a 

szubszidiaritás teljes tiszteletben tartása mellett. A pillér végrehajtásához aktív politikai 

kapcsolatokra is szükség lesz, mindenekelőtt az Európai Parlamenttel, a tagállamokkal és a 

tagállamokon belül, a szociális partnerekkel és egyéb érdekelt felekkel, nem utolsósorban a 

civil társadalommal. Ezt a 2019. júniusi Európai Tanács stratégiai menetrendje is hangsúlyozta.  

Uniós szinten a munkatársaimmal, különösen a foglalkoztatásért felelős biztossal együtt 

dolgozunk majd számos olyan konkrét kezdeményezés kidolgozásán, amely hozzájárul a pillér 

gyakorlati megvalósításához, például: 

 a tisztességes minimálbérre vonatkozó jogi kezdeményezés a nemzeti hagyományok 

szerinti bérmegállapítás kellő tiszteletben tartása mellett, kollektív megállapodások 

vagy jogi rendelkezések révén;  

 egy európai gyermekgarancia;  

 az ifjúsági garancia megerősítése;  

 egy európai munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszer;  

 a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó új európai stratégia, ideértve a kötelező jellegű 

bérátláthatósági intézkedéseket;  

 egy frissített készségfejlesztési program; valamint 
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 lehetőségek a platform-munkavállalók munkafeltételeinek javítására. 

A politikai iránymutatásban foglalt ezen és más intézkedések ambiciózus kiindulási pontot 

jelentenek. Az Európai Parlamenttel és a tagállamokkal együtt folytatnunk kell mind a 20 elv 

ellenőrzését, hogy lássuk, hol van szükség nagyobb előrelépésre. Amint azt a szociális 

eredménytábla mutatja, igen eltérőek a szociális eredmények az uniós tagállamok között. Úgy 

hiszem, a Bizottságnak kellene vezető szerepet vállalnia a felfelé irányuló konvergencia és a 

mindenki javát szolgáló inkluzív növekedés elérése terén. Szándékomban áll ezt a célt 

határozottan követni. 

Tekintettel globális kötelezettségvállalásainkra és az Európa által betöltendő vezető szerepre, 

vezetésemmel azon dolgozunk majd, hogy áthelyezzük az európai szemeszter súlypontját, és 

olyan eszközzé váljon, amely integrálja az ENSZ 2030-ra kitűzött fenntartható fejlődési céljait. 

A fenntartható fejlődési célok keretet biztosítanak a fenntartható társadalommá és gazdasággá 

való méltányos átalakítás megvalósításához. A célokat európai uniós összefüggésbe kell 

helyezni. Gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi fellépéseinket össze kell hangolnunk. Az 

európai szemeszter megfelelő keretet biztosíthat az e célkitűzések felé tett előrelépés nyomon 

követéséhez, és iránymutatást adhat a tagállami szakpolitikai intézkedésekhez. A szemeszter 

folyamatának ezért új fókuszt kell adni, fenntartva ugyanakkor a makrogazdasági hangsúlyt. A 

szemeszter folyamatának átláthatóságát biztosítandó, a Bizottságnak törekednie kell az Európai 

Parlamenttel, a tagállamokkal, a szociális partnerekkel és egyéb érdekelt felekkel való aktív és 

kellő időben történő kapcsolatfelvételre. Ebben az összefüggésben gondoskodom róla, hogy a 

Bizottság gazdasági és szociális ügyekért felelős tagjai az európai szemeszter ciklusának 

minden egyes kulcsfontosságú szakasza előtt eljöjjenek majd az Európai Parlamentbe. 

 

7. A Juncker-Bizottság alelnökeként újraindította a szociális párbeszédet. Milyen konkrét 

intézkedéseket tervez annak érdekében, hogy az elkövetkező öt évben továbbra is erősítse 

az európai szintű szociális párbeszédet? És hogyan szándékozik a Bizottság biztosítani a 

szociális partnerekkel való konzultációt és e partnerek megfelelő bevonását a jogalkotási 

kezdeményezésekre és különösen a minimálbérről szóló jogi eszközre irányuló javaslatok 

kidolgozása során? 

A Juncker-Bizottságban első alkalommal volt a biztosi testület egy tagja kifejezetten és 

hivatalosan felelős a szociális párbeszédért. Hatáskörömben új alapokra helyeztük a szociális 

párbeszédet, meghatározva a szociális partnerekkel való szorosabb és mélyebb együttműködés 

módját. 

Büszke vagyok arra, amit az elmúlt öt évben közösen elértünk. Úgy érzem, jól haladtunk előre 

a szociális párbeszéd megerősítése terén, többek között a szociális partnerek európai 

szemeszterben és uniós politikai döntéshozatalban betöltött szerepének növelése révén. Ebben 

az összefüggésben gondoskodtam arról, hogy az uniós szociális partnereket a szociálpolitikán 

és a szerződéses kötelezettségeken túlmenően is bevonjuk és véleményüket megkérdezzük 

olyan kulcsfontosságú területeken, mint a gazdasági és monetáris unió, a beruházási terv, a 

digitális egységes piac, az energia, a minőségi jogalkotás vagy az új többéves pénzügy keret 

előkészítése. A szociális párbeszéd új kezdete által teremtett lendületre építve folytatom az 

európai szociális partnerekkel való jó együttműködést minden szinten és minden 

kulcsfontosságú szakpolitikai területen.  
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Terveim közt szerepel továbbá az ágazatközi és ágazati szociális párbeszéd hatékonyságának 

és működésének megerősítése a munka változó világának figyelembevétele céljából, abból a 

célból, hogy előmozdítsuk az Európai Szociális Alap Plusz általi finanszírozásnak a nemzeti 

szociális partnerek kapacitásépítéséhez történő felhasználását, valamint azért, hogy a szociális 

partnerek támogatást kapjanak a digitalizáció vagy a klímasemleges gazdaságra való áttérés 

kezelésében. E tekintetben a Háromoldalú Szociális Csúcstalálkozó továbbra is 

kulcsfontosságú lesz a legmagasabb politikai szintű együttműködésünk elmélyítéséhez. 

Biztosítani fogom, hogy a szociális partnerekkel megfelelő konzultáció folyjon és a 

Szerződésekkel összhangban bevonják őket a tervezett jogalkotási kezdeményezésekbe. A 

konzultáció formái a jogalaptól függően eltérőek lesznek. A Szerződés szerinti 

kötelezettségekkel összhangban (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 154. cikke) a 

Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 153. cikkében előírtak szerint 

konzultál a szociális partnerekkel. Különösen a minimálbérek témája kapcsán teljes mértékben 

tisztában vagyok a szociális partnerek e tekintetben betöltött kulcsszerepével, és biztosítani 

fogom megfelelő bevonásukat minden jövőbeli kezdeményezésbe. Általánosságban koherens 

megközelítést szeretnék biztosítani a Bizottság szolgálatai körében a szociális partnerekkel a 

társadalmi vetületű, ágazati szakpolitikai kezdeményezésekről, például a közelgő Fenntartható 

Európa beruházási tervről vagy a kereskedelem területével kapcsolatban folytatott konzultációk 

során. 

 

8. A strukturális reformok elengedhetetlenek a munkahelyteremtéshez, az európai 

polgárok jólétének garantálásához és a szociális védelem fenntarthatóságának 

biztosításához. Túl magas azonban az olyan országspecifikus ajánlásoknak a száma, 

amelyeket a tagállamok nem hajtanak végre. Az Európai Parlament jelenleg tárgyalja a 

reformtámogató programra vonatkozó javaslatot. Hogyan tervezi felgyorsítani e 

reformok tagállamok általi végrehajtását, valamint a reformtámogató program 

elfogadását és gyors végrehajtását?  

A tagállamok gazdaságai közötti szoros kapcsolatok miatt szilárd meggyőződésem, hogy a 

strukturális reformok közös érdekű ügynek minősülnek. Jóllehet az európai szemeszter 2011. 

évi elindítása óta az ajánlások nagy többsége esetében kézzelfogható előrelépés történt, 

egyetértek azzal, hogy az elmúlt években lassabbá vált a haladás üteme. Eltérések mutatkoznak 

az országok és a szakpolitikai területek között is, komoly eredményt mindenekelőtt a pénzügyi 

ágazat, valamint a munkaerőpiaci szakpolitika, az adózás és a közlekedés mutathat fel. Ha 

megnézzük a reálgazdaságot, láthatjuk, a strukturális reformok kifizetődnek. Az 

országspecifikus ajánlások mentén végrehajtott reformok segítettek abban, hogy minden 

tagállamban újrainduljon a növekedés, a munkanélküliségi ráta pedig 10,2%-ról (EU28 2014-

ben) 6,8%-ra csökkenjen (EU28 2018-ban). A strukturális problémákat határozottan kezelő 

országokban erősebb jövedelem- és foglalkoztatás-növekedés mutatkozik.  

A következő mandátum során együtt fogok dolgozni a gazdaságért, a foglalkoztatásért, 

valamint a kohézióért és a reformokért felelős biztosokkal az elkötelezettség javítása és a 

reformok tagállamok általi végrehajtásának felgyorsítása érdekében, mindenekelőtt az európai 

és a nemzeti érdekelt felekkel való együttműködésünk további elmélyítése, és a szemeszternek 

az uniós alapokkal való jobb összehangolása révén.  
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Az európai strukturális és beruházási alapokat 2014 óta kiterjedten használták fel az 

országspecifikus ajánlásokban azonosított kihívások kezelésére. Úgy hiszem, fontos 

megerősíteni ezt az együttműködést a programok következő generációja esetében is, többek 

között az Európai Szociális Alap Plusz, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai 

Globalizációs Alkalmazkodási Alap és az új Méltányos Átalakítási Alap révén, hogy azokat a 

kulcsfontosságú finanszírozási eszközöket említsük, amelyek hatással vannak a 

munkahelyteremtésre, támogatják az emberek életét és beruháznak a humán tőkébe.  

A jelenlegi Bizottság ideje alatt létrehoztunk egy célzott szolgáltatást is, amely technikai 

támogatást nyújt a reformokhoz. A tagállamok részéről nagy volt a kereslet. 2015 óta a 

Bizottság Strukturálisreform-támogató Szolgálata által támogatott reformprojektek száma 

összesen több mint 760 volt, 26 tagállamból. 

A reformtámogató programra irányuló javaslat szintén a reformok ösztönzését célzó 

erőfeszítések részét képezi. A program, amelyről még folynak a tárgyalások, a tagállamoknak 

kíván pénzügyi és technikai támogatást nyújtani, hogy segítséget kapjanak a szemeszter során 

kiemelt prioritásként azonosított reformok végrehajtásához. A reformtámogató program 

alapján jelenleg dolgozunk az euróövezeti konvergenciát és versenyképességet, valamint az 

árfolyam-mechanizmusban (ERM II) részt vevő országokat szolgáló költségvetési eszközön. 

Ezen eszköz célja a strukturális reformok és a beruházási prioritások támogatása az 

euróövezetben. Úgy fogom koordinálni az ezzel az eszközzel kapcsolatos munkát, hogy az 

megvalósulhasson.  


