Az Európai Bizottság Horváth András beadványára írt
válaszlevelének fordítása
A fordítás DeepL fordítóprogrammal készült. Az eredeti angol nyelvű levél itt olvasható.
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Tisztelt Horváth úr!
Köszönjük 2021. április 1-jén kelt levelét és a hozzá csatolt részletes tájékoztatást. A Bizottság
elnöke megkért, hogy a nevében válaszoljak Önnek.
Először is emlékeztetnék arra, hogy az Európai Unió olyan értékeken alapul, mint a szabadság,
a demokrácia, az egyenlőség és a jogállamiság. Az Európai Tanács 2020. december 10-11-i
ülésén a tagállamok megerősítették elkötelezettségüket az EU alapját képező értékek, köztük a
jogállamiság előmozdítása és tiszteletben tartása mellett, és megállapodtak az uniós
költségvetés védelmét szolgáló feltételrendszerről. Az általános feltételrendszerről szóló új
rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni. A rendelet értelmében a Bizottság
intézkedéseket javasolhat a Tanácsnak, ha megállapítást nyer, hogy a jogállamiság elveinek
valamely tagállamban történő megsértése kellően közvetlen módon befolyásolja vagy súlyosan
veszélyezteti az uniós költségvetés hatékony és eredményes pénzgazdálkodását vagy az Unió
pénzügyi érdekeinek védelmét.

-----------------------------------------------Lásd például Magyarország 2020-as országjelentését az európai szemeszter keretében, valamint a Bizottság
2020. szeptember 30-án elfogadott, a jogállamiságról szóló jelentését.
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Másodszor, szeretném hangsúlyozni, hogy a Bizottság többször is aggodalmának adott hangot1
a jogállamiság magyarországi tiszteletben tartásával kapcsolatban, elsősorban a
közbeszerzések átláthatóságának és versenyének javításával, valamint a korrupcióellenes
keretrendszer megerősítésének szükségességével kapcsolatban. A 2021-27-es uniós kohéziós
politikai alapok programozásáról szóló megbeszélések részeként a Bizottság felkérte
Magyarországot, hogy dolgozzon ki új intézkedéseket a kormányzás minőségének javítása, a
csalás és a korrupció elleni küzdelem fokozása és az igazgatási kapacitás növelése érdekében.
Ez magában foglalja a 2021-27-es időszakban a kohéziós politikai alapok felhasználásához
kapcsolódó új csalás elleni stratégia kidolgozását. A Bizottság elemezni fogja a stratégiát, és
adott esetben ajánlásokat tesz. Emellett a Bizottság továbbra is minden rendelkezésre álló
eszközt felhasznál az uniós költségvetés védelmére, beleértve az ellenőrzések és auditok
elvégzését, valamint a pénzügyi korrekciók előírását.
Harmadszor, szeretnék rámutatni, hogy a Bizottság különös figyelmet fordít a területi szereplők
bevonására az EU kohéziós politikájának végrehajtásába. Valóban, 2014 óta a tagállamok
jogilag kötelesek végrehajtani az európai partnerségi magatartási kódexet2. A tagállamoknak
többek között átláthatónak kell lenniük a partnerek kiválasztása során, elegendő információt
kell nyújtaniuk a partnereknek, és elegendő időt kell biztosítaniuk számukra, hogy hallassák a
hangjukat a konzultációs folyamatban, valamint biztosítaniuk kell, hogy a partnereket a
folyamat minden szakaszába bevonják, a tervezéstől az értékelésig. A Bizottság szorosan
figyelemmel kíséri a partnerségi elv magyarországi végrehajtását. Emellett a Bizottság a 202127-es időszakra vonatkozó programtervezetek benyújtásakor értékelni fogja a partnerség
európai magatartási kódexének való megfelelést.
Negyedszer, a 2014-20-as Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal kapcsolatban
emlékeztetnék arra, hogy az európai strukturális és beruházási alapokat megosztott irányítás
keretében hajtják végre. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok felelősek többek között a projektek
kiválasztásáért. A Bizottság a maga részéről szorosan figyelemmel kíséri az operatív program
végrehajtását, többek között a monitoringbizottságban való részvételével és az éves
végrehajtási jelentés jóváhagyásával. Amint már említettük, a Bizottság ellenőrzéseket is végez,
és az irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének súlyos hiányosságai esetén
megszakíthatja a kifizetéseket. A 2021-27-es területi programmal kapcsolatos megbeszélések
részeként a Bizottság felkérte a magyar hatóságokat, hogy javítsák a területi kiválasztási
rendszert, és biztosítsák, hogy a területi források elosztása objektív, megkülönböztetéstől
mentes és átlátható módon történjen.
Végezetül, a következő generációs EU részét képező helyreállítási és alkalmazkodóképességi
eszközzel kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy a nemzeti helyreállítási és
alkalmazkodóképességi terveknek foglalkozniuk kell az országspecifikus ajánlásokban
azonosított kihívásokkal, beleértve az átláthatóságot és a döntéshozatal minőségét, a korrupciót
és a közbeszerzést. A magyar hatóságok által benyújtott gyorsreagálási tervek értékelése során
a Bizottság kellő figyelmet fog fordítani ezekre a szempontokra.
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