HOGYAN TOVÁBB RÓMA UTÁN?

UNIÓ, AMELY A NAGY DOLGOKBAN NAGY, A KIS
DOLGOKBAN PEDIG KISEBB SZEREPET VÁLLAL

„Igen, bizonyos területeken határozottan támogatom Európa szerepének
megerősítését. Azt azonban korántsem szeretném, ha a »több Európa«
önmagáért való céllá válna. Én egy jobb Európára törekszem. Olyan
Európára, amely a nagy dolgokban nagy, a kis dolgokban kisebb
szerepet vállal. Ha engem választanak meg a következő Bizottság
elnökévé, pontosan ezen fogok munkálkodni. Ez azt jelenti, hogy felhagyunk
azzal, hogy polgáraink mindennapi életének valamennyi apró részletét és
vetületét szabályok alá vonjuk.”

Jean-Claude Juncker, 2014. május 19.

A Juncker-Bizottság a tíz szakpolitikai prioritásban rögzített központi kérdésekre összpontosít. E megközelítés
értelmében az EU csakis akkor lép fel, ha ezzel hozzáadott értéket teremt, ellenkező esetben a nemzeti és a helyi
hatóságokra hagyja az intézkedést.
Ahhoz, hogy a legszükségesebb pontokon eredményeket érjünk el, valamennyi uniós intézmény szoros
együttműködésére van szükség, különösen a jogalkotási folyamat terén. Ezért vállaltuk, hogy minden évben
megállapodunk azon javaslatok köréről, amelyeknek elsőbbséget kívánunk biztosítani a jogalkotási folyamat során.
2016. december 13-án a három uniós intézmény első ízben írt alá közös nyilatkozatot jogalkotási prioritásainkról
a 2017. évre vonatkozóan.
A Római Nyilatkozat:
„A tagállamok egymással és az európai intézményekkel a bizalom és a lojális együttműködés szellemében
és a szubszidiaritás elve alapján fognak munkálkodni, azon keretek között, amelyek a legjobb eredményeket
hozzák – legyen az az Unió, a tagállamok, a régiók, vagy a helyi közösségek szintje. Elég mozgásteret fogunk
biztosítani e különböző szinteken ahhoz, hogy Európa innovációs és növekedési potenciálja növekedhessen.
Azt akarjuk, hogy az Unió mindig az aktuális problémákkal arányos válaszlépéseket tegyen. Elő
fogjuk mozdítani a demokratikus, hatékony és átlátható döntéshozatali eljárást és a megvalósítás javítására
fogunk törekedni.”
Az Európa jövőjéről szóló fehér könyvben felvázoltaknak megfelelően a legmegfelelőbb szinten megvalósuló
döntéshozatal egyik példája az állami támogatás jogi szabályozásának bizottsági reformja, aminek nyomán
az állami támogatással kapcsolatos döntések 90%-a a nemzeti, regionális és helyi hatóságok kezébe kerül. A
nagy dolgokkal kapcsolatos nagy szerepvállalás egyúttal azt is jelenti, hogy a Bizottság felhagy az olajoskannák
és a zuhanyfejek szabályozásával, és ehelyett azokra a területekre összpontosítja figyelmét, ahol együttesen
jobb eredményeket érhetünk el, mint egyedül – ilyen például a menekültügyi válság kezelése, külső határaink
biztonságának garantálása és az éghajlatváltozás elleni küzdelem előrelendítése.
Ez a megközelítés a Bizottság minőségi jogalkotási programjának középpontjában áll, és egyúttal
biztosítja az uniós jogszabályok helytállóságának rendszeres felülvizsgálatát, valamint az elavult rendelkezések
visszavonását.
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MERRE TOVÁBB?
A Bizottság éves munkaprogramjainak alapját a továbbiakban is a Juncker-Bizottság tíz prioritása képezi.
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A jogalkotás minőségének javításáról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság által kialakított és
2016-tól hatályos intézményközi megállapodás jelentős előrelépést jelent a minőségi jogalkotás kultúrája felé.

A három uniós intézmény (az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa) immár szorosabb
együttműködést folytat az elnökeik által aláírt, 2017. évi prioritásokról szóló közös nyilatkozat alapján meghatározott jogalkotási
prioritások megvalósítása érdekében. Politikai szinten a közös nyilatkozat végrehajtását együttesen és rendszeresen nyomon
fogják követni a három intézmény elnökeinek 2017. márciusi, júliusi és novemberi találkozója keretében.

Meghallgatjuk a polgárok és
az érdekelt felek véleményét
a szakpolitikai ciklus egésze
folyamán – nyilvános konzultációk,
a célravezető szabályozással
foglalkozó REFIT-platform, az
„Enyhítsünk a terheken” internetes
portál és civil párbeszédek keretében

Hatásvizsgálatok már
nem csak a szakpolitikai
döntéshozatali eljárás
kezdetén készíthetők,
hanem a bizottsági
javaslatok módosításakor is
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Szabályozói Ellenőrzési
Testület biztosítja a
hatásvizsgálatokkal
kapcsolatos minőségi
munkát

A nemzeti parlamentekkel
való konzultáció
kiterjesztése révén jobban
érvényesül a szubszidiaritás
elve A biztosi testület tagjai
több mint 400 alkalommal
látogattak el a nemzeti
parlamentekbe
ISBN 978-92-79-67071-8
doi:10.2775/06400

