Az Országgyűlés
Európai ügyek bizottsága

Az Európai ügyek bizottságának véleménye
az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.24.) OGY határozat
145. §-a alapján
Az Európai Bizottság 2020. évi munkaprogramjáról szóló közleményről
[COM (2020) 37, COM (2020) 440]
A bizottság
-

emlékeztetve az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetőjével a
2020. március 9-i és 2020. június 3-i bizottsági ülésen a munkaprogrammal
kapcsolatban lefolytatott eszmecserékre;

-

elsődleges célnak tartja, hogy az Európai Unió hatékonyan működjön közre a
súlyos és közvetlen világjárvány következményeinek mérséklésében, amelyhez
az Európai Bizottság kiigazított munkaprogramjának hat fő célkitűzése
megfelelő alapot teremt, különösen a zöld és digitális átállással összefüggő
kezdeményezések;

-

rámutat arra, hogy a koronavírus járvány terjedésének megfékezésére irányuló,
mindenekelőtt az uniós polgárok közreműködésével megvalósuló
erőfeszítéseknek és a hatékony tagállami intézkedéseknek köszönhetően
csökkent a vírus terjedése;

-

üdvözli, hogy a kiigazított munkaprogram a válság tanulságainak levonását és a
válság nyomán eltérő módon sújtott tagállami gazdaságok helyreállítását
szorgalmazza;

-

meggyőződése, hogy az Európai Unió és a tagállamok elsődleges érdeke a 2020
utáni többéves költségvetés és az ún. helyreállítási eszközről való – jól
előkészített – megállapodás. E megállapodás kulcseleme a saját forrásokról
szóló tanácsi határozat elfogadása;

-

megjegyezi ugyanakkor, hogy a kohéziós politika 2020 után továbbra is
aránytalan csökkenéssel néz szembe, rámutat továbbá, hogy a helyreállítási
eszköz esetében nagyobb rugalmasság szükséges a tagállamok számára,
valamint további tárgyalások indokoltak a támogatás és hitel aránya, a hitel
visszafizetés módja és üteme terén;

-

reményét fejezi ki, hogy Michel Barnier főtárgyaló az Egyesült Királysággal
kialakítandó új partnerségről szóló tárgyalások során a tagállamok közötti
egységet fenntartva tud eredményeket elérni;

-

hangsúlyozza, hogy Európa biztonságát és globális szerepét tovább erősítheti a
nyugat-balkáni országok mielőbbi euro-atlanti integrációja, összhangban a
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csatlakozási folyamat javítását és hiteles uniós perspektívát szolgáló európai
bizottsági közleménnyel;
-

az Európa jövőjéről szóló konferencia esetében pedig elengedhetetlennek tartja
az uniós intézmények alapító szerződések szerinti feladatmegosztásának
tiszteletben tartása mellett, a tagállamok egyenlő elbánását, valamint a
demokratikus legitimáció erősítését, beleértve a nemzeti parlamentek közvetlen
bevonását a Konferencia (plenáris és irányító) testületeibe.
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