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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 ütemtervének előmozdításához? 

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? 
Az Unió ma, a digitális egységes piaci stratégia elindítása után két évvel jelentős kihívással áll 
szemben: a digitalizációból lehetőséget kell kovácsolnunk európai gazdaságunk és 
társadalmunk számára. Ezt a kérdéskört tudatosan kell megközelítenünk, és folytatnunk kell 
erőfeszítéseinket eredményességünk és potenciálunk növelése érdekében, miközben szembe 
kell néznünk az új helyzetekben és az innovatív eszközökben rejlő kockázatokkal is. 
Szakpolitikáink középpontjába a polgáraink érdekeit kell állítanunk. A jelenleg fennálló 
digitális akadályokat csak rendszeres párbeszéddel és az összes érintettel folytatott 
megerősített együttműködéssel tudjuk olyan lehetőségekké alakítani, amelyeket kihasználva 
meg tudjuk védeni értékeinket és elveinket. 
  
A digitális egységes piac Juncker elnök tíz prioritásának egyike. E prioritások jegyében az 
elsődleges célom a digitális egységes piac megvalósítása során az lesz, hogy hozzájáruljak a 
növekedéshez és a beruházásokhoz, és megvédjem a polgárok érdekeit és jogait. Ez egyúttal 
azt is jelenti, hogy a technológiák folyamatos fejlődése, felhasználási módjaik változása és a 
velük való visszaélések – például a kibertámadások – támasztotta sürgető kihívások nyomán 
gyors és határozott válaszlépéseket kell tenni.  
  
Két európai projekt – az EQUAL és a PARENEL – keretében kutatóként szerzett 
tapasztalataimból kiindulva a megoldások keresése során innovatív munkamódszert kívánok 
alkalmazni. Feladataim ellátása kapcsán megérthettem, mennyire fontos – pénzügyi 
szempontból is – a tudományos kutatás támogatása annak érdekében, hogy megosszuk azokat 
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az adatokat és erőforrásokat, amelyek a technológiai és a tudományos fejlődés élvonalába 
juttatnak bennünket, és ezáltal megerősítsük az európai kiválóságot. Európai politikai 
döntéshozóként az a dolgunk, hogy cselekedjünk, és én vállalom, hogy e cél elérése 
érdekében minden szükséges eszközt latba vetek és minden szükséges intézkedést meghozok.   
  
Amikor fiatalon, már 30 évesen európai parlamenti képviselővé választottak, tudatosodott 
bennem, hogy micsoda esélyt és lehetőséget kaptam európai jövőképem megvalósítására és 
európai elkötelezettségem kibontakoztatására. Kezdettől fogva a polgárok érdekeit tartottam 
szem előtt. Azok a szakterületek, amelyeken dolgoztam, megerősítették bennem, hogy 
törekednünk kell annak az elvnek az érvényesítésére, hogy belső és külső szakpolitikáink 
koherensek legyenek. Amikor fellépünk, ezt a koherenciát kell szem előtt tartanunk. 
  
A digitalizáció számos más szakterülettel érintkezik, ezért olyan koherens közpolitikák 
kidolgozására és végrehajtására van szükség, amelyek egyaránt figyelembe veszik a digitális 
menetrend és a beruházási terv, a szociális pillér, az energiaunió és az éghajlat-politika, 
valamint a gazdasági és monetáris unió szempontjait. A kérdéssel számos parlamenti 
bizottság foglalkozik, amelyek olyan különféle kihívásokon dolgoznak, mint a polgáraink 
biztonsága és az alapvető jogaink és szabadságaink (LIBE), a nők infokommunikációs 
technológiákban és a gazdaságban betöltött szerepe (FEMM), a vidéki térségek internetes 
lefedettsége és a generációs kihívások (AGRI) vagy Európa világban betöltött szerepe 
(AFET), hogy csak néhány példát említsek. Parlamenti feladataim ellátása során mindezekhez 
a tevékenységekhez lehetőségem volt aktívan hozzájárulni. A jövőre nézve vállalom egy 
olyan holisztikus megközelítés előmozdítását, amelynek középpontjában a polgárok állnak.  
  
A tárcához ezek az aspektusok egytől egyig hozzátartoznak, és ezeket Andrus Ansip 
alelnökkel és a vezetése alatt működő biztosi munkacsoportban dolgozó biztosokkal 
együttműködve kívánom megvalósítani. A polgárokat szolgáló konkrét eredmények 
érdekében párbeszéden, együttműködésen és kompromisszumokon alapuló munkamódszert 
igyekszem alkalmazni. Biztosként a rám bízott szakpolitikák keretében szintén ezt a módszert 
fogom követni.  
  
Ezzel kapcsolatban rendkívül fontosnak tartom az Európai Parlament szerepét, amely a 
Tanáccsal egyenrangú társjogalkotó és a polgárok érdekeinek első számú közvetítője. 
Célkitűzéseink elérésében és szakpolitikáink hatékony végrehajtásának biztosításában 
számítok az európai parlamenti képviselők és a tagállamok támogatására. 
  
Mindig tiszteletben tartottam az uniós alapszerződések szövegét és eszmeiségét, és mindig 
kötelességemnek tekintettem, hogy Európa érdekében cselekedjem. Európai parlamenti 
megválasztásom óta semmilyen más feladatot nem látok el, és semmilyen más szakmai 
tevékenységet nem folytatok. Kötelezettséget vállalok arra, hogy új feladatkörömben 
kinevezésemtől fogva teljes mértékben tiszteletben tartom az Európai Unióról szóló szerződés 
17. cikkének (3) bekezdésében és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 245. 
cikkében előírt, a függetlenséggel, átláthatósággal, pártatlansággal és rendelkezésre állással 
kapcsolatos kötelezettségeket. A fenti rendelkezésekben, illetve a biztosok magatartási 
kódexében foglalt szakmai etikai szabályoknak mindvégig eleget fogok tenni.  
  
A biztosok magatartási kódexében foglalt érdekeltségi nyilatkozat megfelelő kitöltéséről és 
hozzáférhetővé tételéről gondoskodtam, és kötelezettséget vállalok arra, hogy változások 
esetén a nyilatkozatot aktualizálom, valamint az elnököt haladéktalanul tájékoztatom.  
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Kötelezettséget vállalok arra, hogy kerülök minden olyan funkciót vagy helyzetet, amely 
megkérdőjelezhetné függetlenségemet, pártatlanságomat és a Bizottság számára való 
rendelkezésre állásomat. A legnagyobb gonddal kerülni fogok, illetve meg fogok szüntetni 
minden olyan helyzetet, amely hivatalos feladataim ellátásában összeférhetetlenséghez 
vezethet. 
 

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 kérései tekintetében? A tervezett 
kezdeményezésekkel vagy a folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, 
hogy a Parlamentet a Tanáccsal egyenrangúan ellássa információval és 
dokumentumanyaggal? 

Juncker elnök elkötelezte magát az európaiak előtt aziránt, hogy létrehozza a digitális 
egységes piacot, és ennek során a Bizottság szakpolitikáinak kidolgozására irányuló teljes 
folyamatot átláthatóbbá teszi. Ez elengedhetetlen feltétele a közvélemény előtt európai szintű 
legitimitásunk megerősítésének. Ezt a nyitottságra vonatkozó célkitűzést a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás alapvető intézményes elvvé tette 
a bizottsági munkafolyamatokban. Ehhez az elkötelezettséghez teljes mértékben tartom 
magam, és gondoskodom róla, hogy vezetési stílusom ezt tükrözze. 

Olyan minőségi szakpolitikai kezdeményezéseket kívánok indítani, amelyekbe kezdetektől 
bevonom a jelenlegi Bizottság megbízatásának kezdetén létrehozott biztosi 
munkacsoportokban dolgozó valamennyi érintett biztost annak érdekében, hogy figyelembe 
vegyünk minden, a javaslatokkal kapcsolatos érzékenységet, és a lehető legjobb egyensúlyt 
valósítsuk meg. Ezen szempontoknak a munkagyakorlatomba való beépítésével a következő 
célokat kívánom elérni: (i) a Parlament és a Tanács nagymértékű bevonása a politikai 
intézkedések kezdeményezésébe, kidolgozásába és végrehajtásába; (ii) ezen interakciók 
nyitott, átlátható, konstruktív és hatékony módon történő lefolytatása a lehető legjobb 
eredmények elérése érdekében; (iii) annak biztosítása, hogy az illetékes parlamenti 
bizottságok a Tanáccsal egyidejűleg és egyenrangú módon vehessenek részt minden jelentős 
fejleményben. 

Ez azt jelenti, hogy megerősítem elkötelezettségemet az Európai Parlamenttel a jogalkotási 
folyamat valamennyi szakaszában folytatandó rendszeres és mélyreható párbeszéd 
előmozdítása iránt, gondolva itt elsősorban az ITRE, az IMCO, a JURI, a CULT, és a LIBE 
parlamenti bizottságokra, amelyek máris dolgoznak a Bizottság által előterjesztett 
javaslatokon.  

Vállalom továbbá, hogy megragadok minden adódó politikai lehetőséget arra, hogy 
megerősítsem a magas színvonalú hatásvizsgálatok és nyilvános konzultációk lefolytatását, 
amely nélkül tévútra kerülhet az európai szintű politikai elemzés. 
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3. Prioritások 

Melyek azok a fő prioritások, amelyeknek megvalósítását célul tűzné ki az Ön számára 
javasolt tárca tekintetében, figyelemmel a munkahelyteremtésre, a növekedésre, a 
beruházásokra és a versenyképességre mint kiemelt célkitűzésekre? E prioritások 
megvalósítására milyen menetrendet képzel el? Hogyan kívánja megkönnyíteni a 
digitális egységes piac megvalósítására irányuló jogalkotási javaslatok előkészítését és 
elfogadását? Milyen lépéseket szándékozik tenni a kiberbiztonság biztosítására 
Európában? Személyesen miképpen garantálja majd a lehető legmagasabb szakmai és 
etikai normákat, a jogalkotási javaslatok megfelelő minőségét, az Ön és az Ön által 
irányított szervezeti egységek irányába megnyilvánuló lobbitevékenység teljes 
átláthatóságát, a valamennyi érdekelt féllel való következetes és kiegyensúlyozott 
konzultációt, tekintetbe véve azt is, hogy alapos hatásvizsgálatokat kell végezni? 

A digitális egységes piacnak célja, hogy a digitális forradalom növekedést, új munkahelyeket 
és versenyképességet eredményezzen Európában. A jelenlegi politikai helyzetben, amikor 
egyes polgártársaink kétségeket táplálnak az európai projekttel szemben, sőt, esetenként már 
nem is bíznak benne, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos fokoznunk erőfeszítéseinket a 
2014 óta kijelölt politikai prioritások megvalósítása és a bejelentett intézkedések mielőbbi 
végrehajtása érdekében, és ezáltal biztosítanunk, hogy a polgárok és a vállalkozások életében 
mihamarabb konkrét változások következzenek be.  

Megtiszteltetés számomra, hogy olyan tárca vezetésére jelöltek ki, amely teljes lendületben 
van, és amelyre a társjogalkotók részéről komoly politikai figyelem irányul. Ahogyan azt 
2015 májusában bejelentette, a Bizottság 35 politikai kezdeményezést terjesztett elő, köztük 
21 jogalkotási jellegűt, és ezek sikere máris érezhető. Egyikre-másikra már hivatkozni is 
tudok majd, ha be akarom mutatni a polgároknak és a vállalkozásoknak politikánk 
hasznosságát: a barangolási díjak eltörlésére, a tartalom Unión belüli hordozhatóságára, a 
700 MHz-es frekvenciasávnak a nagy sávszélességű mobilkapcsolat részére való 
elkülönítésére, a WiFi4EU kezdeményezésre, amely ösztönözni kívánja szerte Európában az 
ingyenes nyilvános wifihozzáférési pontok létrehozását a helyi közösségekben, valamint a 
szerzői jog területén a Marrákesi Szerződést az Unióban végrehajtó jogi aktusra, amely 
segíteni fogja a vakokat és a gyengén látókat a könyvekhez és a nyomtatott szövegekhez való 
jobb hozzáférésben.  

Ugyanakkor továbbra is dolgozni kell a többi jogalkotási kezdeményezés előbbre vitelén. 
Politikai megegyezésre kell jutnunk a társjogalkotókkal az új elektronikus távközlési 
kódexszel, a szerzői jog és az audiovizuális médiaszolgáltatások reformjával, valamint az 
indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással kapcsolatos javaslatokról. Meggyőződésem, 
hogy az Európai Parlamentben szerzett tapasztalataimnak, valamint az Európai Parlament és a 
Tanács között a folyamatban lévő jogalkotási tárgyalások tekintetében megvalósuló 
megerősített együttműködésnek köszönhetően tartani tudjuk majd az Európai Bizottság, az 
Európai Parlament és a Tanács által meghatározott menetrendet.  

Ahogyan az a digitális egységes piaci stratégia időközi felülvizsgálata keretében bejelentésre 
került, új, célirányos kezdeményezéseket fogok kidolgozni a kiberbiztonság, a platformok és a 
platformokon működő vállalkozások közötti kapcsolatrendszer egyensúlyának megteremtése, 
a nem személyes adatok határokon átívelő szabad mozgása, valamint a közszektorbeli és a 
közfinanszírozás felhasználásával előállított adatokhoz való hozzáférés és azok újbóli 
felhasználása területén. 
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Alapvető fontosságú, hogy a kibertámadások megelőzését és az ellenük való védekezést 
szolgáló európai eszközrendszer jobban működjön, és nagyobb fokú védelmet biztosítson 
egyebek mellett az európai politikai intézmények és folyamatok számára. Ennek megfelelően 
fogok mostantól szeptemberig eljárni az EU kiberbiztonsági stratégiájának felülvizsgálata 
kapcsán, és fogok javaslatot előterjeszteni az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség újabb megbízatásáról annak érdekében, hogy a lehető legjobb választ tudjuk adni 
a kibertámadások kockázatának fokozódásából származó új kihívásokra. A Bizottság emellett 
– az összekapcsolt eszközök védelmének fokozása érdekében – kiegészítő intézkedéseket 
tartalmazó javaslatokat is ki fog dolgozni a kiberbiztonsági normák, a tanúsítás és a címkézés 
területén.  

Különösen nagy figyelmet fogok fordítani azokra a kihívásokra, amelyek elé a digitalizáció 
állítja európai társadalmunkat és annak szociális modelljét. Egyfelől – az európai 
demokratikus és szociális értékek tiszteletben tartása mellett – gondoskodnunk kell arról, 
hogy a digitális innovációs folyamat eredményei a lehető legnagyobb hasznot hajtsák 
valamennyi polgártársunk számára. Másfelől kötelességünk segíteni a polgárokat és a 
vállalkozásokat abban, hogy sikerrel boldoguljanak a digitális gazdaságra és társadalomra 
való áttérés során: ennek érdekében kezdeményezéseket kell tennünk az oktatás és a képzés 
területén, és javítanunk kell a szociális védelmi rendszerek nemzeti vonatkozásainak 
összehangolását. Végezetül a korszerű, rugalmas és átjárható közigazgatás és 
közszolgáltatások megléte kulcseleme a nyitott, hatékony és inkluzív digitális gazdaságnak. 
Ebben a tekintetben folytatni fogom a folyamatban lévő átjárhatósági intézkedések 
továbbfejlesztését, és nagyra törő programot fogok végrehajtani a közigazgatási rendszerek 
digitalizálásának támogatása céljából. 

Annak érdekében, hogy az elkövetkezendő hónapokban minél jobban előkészítsem a 
jogalkotási munkát és elősegítsem a jogalkotási javaslatok elfogadását, az Európai 
Parlamentben szerzett tapasztalataimra, a különböző partnerekkel való együttműködési 
képességemre és a meghallgatás és a párbeszéd területén meglévő készségeimre támaszkodva 
aktívan részt fogok venni a Bizottságon belül működő különböző együttműködési fórumok, 
különösen pedig az Andrus Ansip alelnök vezetése alatt a digitális egységes piaccal 
foglalkozó biztosi munkacsoport munkájában. 

Szeretném egyértelműen megerősíteni, hogy a majdani intézkedések – és különösen a 
jogalkotási javaslatok és a költségvetés kiadási oldalával kapcsolatos kezdeményezések – 
előkészítésében a lehető legmagasabb minőségi nívót kívánom érvényre juttatni. Vállalom, 
hogy pontosan tartani fogom magam az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti 
kapcsolatokról szóló keretmegállapodás és a jogalkotás minőségének javításáról szóló 
intézményközi megállapodás rendelkezéseihez. Ez alapvető és meghatározó eleme az 
előterjesztendő javaslatok minőségének, végső soron pedig annak, hogy javuljon a javaslatok 
minősége és legitimitása, és polgártársainkban jobb kép alakuljon ki az Európai Unióról. 

Különös figyelmet fogok fordítani a részletes hatásvizsgálatokra, amelyek lehetővé teszik, 
hogy a mélyreható, többdimenziós elemzéseknek köszönhetően az Európai Bizottság által 
előterjesztett javaslatok célzottabbak és finomra hangoltabbak legyenek. Az Európai 
Parlamentben sok esetben volt alkalmam megtapasztalni a nyilvános konzultációk szigorú 
rendben történő végrehajtásának fontosságát, valamint azt, hogy ezeknek a konzultációknak 
nyitottaknak és könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük ahhoz, hogy az európai polgárok 
szemszögéből nézve hozzájáruljanak a jogalkotási javaslatok minőségének és legitimitásának 
javításához. 



 – 6 –

Végezetül ügyelni fogok arra, hogy maradéktalanul tiszteletben tartsam és közvetlen 
munkatársaimmal, valamint az irányításom alá rendelt szervezeti egységek tagjaival 
maradéktalanul tiszteletben tartassam a Bizottság munkatársainak tevékenységét megalapozó, 
az európai intézmények által meghatározott magas szintű szakmai és etikai normákat. Ezen 
belül az akár a saját munkámat, akár a kabinetem és az irányításom alá rendelt szervezeti 
egységek munkáját befolyásolni igyekvő lobbicsoportok tevékenységének átláthatósága 
rendkívül fontos ahhoz, hogy egyértelművé lehessen tenni az érdekeltek összességével való 
kapcsolattartás nyitott és részrehajlástól mentes voltát.  

4. Elektronikus hírközlés 

Tekintettel az elektronikus hírközlés keretszabályozása és a BEREC jelenlegi 
felülvizsgálatára, mik a nézetei az alábbiakkal kapcsolatban: 

(i) a verseny és a beruházás szerepe az ágazatban, 

(ii) a legkritikusabb belső piaci problémák a vezetékes és mobil hálózatok és 
szolgáltatások és azok felhasználói számára, az Ön által előnyben részesített 
megoldásokkal együtt, 

(iii) jelenlegi fejlemények a hálózatkiépítés terén (helyi/regionális hálózatok, 4G/5G, 
piaci összefonódások), és 

(iv) a BEREC jövőbeli szerepe? 

(i) Úgy hiszem, hogy a verseny szinergiát alkot az összekapcsoltsággal és az ezzel összefüggő 
beruházási igénnyel: a verseny beruházásokat generál, és ezen keresztül elősegíti az 
összekapcsoltsági célkitűzések megvalósítását Európában. Jelenleg a legfontosabb a nagy 
sávszélességű vezetékes és mobil infrastruktúrán alapuló, megkötések nélküli kapcsolódási 
lehetőségek megteremtése, ami előfeltétele a digitális egységes piacnak. A városi és a vidéki 
területen élő európaiaknak egyre nagyobb mértékben lesz szüksége nagy sávszélességű 
kapcsolatra.  

A magam részéről azokat a szakpolitikai intézkedéseket támogatom, amelyek figyelembe 
veszik a verseny beruházásösztönző, tehát az európai összekapcsoltság ügyét előmozdító 
hatását. Törekednünk kell arra, hogy ne maradjunk le a világ más régiói mögött, és biztosítsuk 
a távközlési infrastruktúrától egyre nagyobb mértékben függő vállalkozásaink 
versenyképességét. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a távközlés területén az előzetes szabályozás fontos szerepet 
játszik a hozzáférés és az infrastruktúra szintjén folyó versenyben és a közösen finanszírozott 
beruházások elősegítésében. Ez utóbbi rendkívül fontos a nagy lemaradásban lévő vidéki 
területeken, ahol a háztartásonkénti költségek gyakran nagyon magasak. Miközben az új 
generációs hálózatokhoz az európaiak 76%-a fér hozzá, ez az arányszám vidéken csupán 
40%. 

Ugyancsak fontos a felhasználók számára rendelkezésre álló választék: ahhoz, hogy szociális 
helyzetétől függetlenül minden polgár megfizethető áron juthasson internetkapcsolathoz, 
korszerűsíteni szükséges az egyetemes szolgáltatást. 

(ii) A távközlési hálózatoknak a belső piac szerves részévé kell válniuk, hiszen a rájuk épülő 
szolgáltatások nyújtása és igénybevétele határokon átívelő módon történik. Lehetővé kell 
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tenni, hogy a digitális szolgáltatók ne csak a nemzeti, hanem az összeurópai szinten jelentkező 
igényekre is reagálni tudjanak. Ezeket a problémákat az új elektronikus hírközlési kódex 
hivatott kezelni, én a legsürgetőbbekkel kívánok foglalkozni közülük. 

A vezetékes hálózatok területén a legnagyobb kihívás annak garantálása, hogy a szabályozás 
szintjén csak akkor kerüljön sor kötelezettségek megállapítására, ha azt valós, a 
felhasználóknak kárt okozó versenyprobléma megoldása szükségessé teszi. Tehát arányos, 
kiszámítható szabályok megalkotására van szükség.  

A vezeték nélküli hálózatok területén olyan rendszert kell kialakítani, amely kellő időben, 
kiszámítható, időtálló, az ötödik generációs nagy sávszélességű hálózatok nagy sűrűségű 
kiépítésének nem csekély finanszírozási igényét is figyelembe vevő feltételek mellett 
gondoskodik a frekvenciaspektrumhoz való hozzáférésről. A beruházások feltételeinek 
javítása együtt jár a közérdek érvényesítésével, különösen a területi lefedettség és a 
frekvenciaspektrumnak a szolgáltatók rendelkezésére bocsátása területén. Törekedni fogok 
arra, hogy egyensúlyba hozzam a tagállamok jogos aggályait annak szükségességével, hogy a 
spektrumgazdálkodás bizonyos területein az európai vállalkozások és polgárok élvezhessék a 
jobb koordináció előnyeit.  

A vezetékes és a mobil hírközlési szolgáltatások területén két fő kihívással kell 
szembenéznünk. Először: minden hírközlési szolgáltatás esetében – bármilyen 
alaptechnológián alapuljon is – biztosítani kell, hogy az azt igénybe vevő felhasználók 
hatékony védelemben részesüljenek. Ez biztonsági és adatvédelmi szempontból egyaránt 
alapvetően fontos az elektronikus hírközlés területén. Másodszor: hozzá kell igazítani a 
fogyasztóvédelmi szabályokat a műszaki fejlődéshez és a kereskedelem területén bekövetkező 
változásokhoz.  

 (iii) Ténykérdés, hogy az EU-ban javul az összekapcsoltság, ez azonban egyelőre még nem 
elegendő a sebesség, a szolgáltatásminőség és a kapcsolatok megbízhatósága területén a 
jövőben jelentkező igények kielégítéséhez, ahogyan azokat az „Úton a gigabitalapú európai 
információs társadalom felé” című stratégia 2025-re szóló célkitűzései meghatározzák. 

A tagállamoknak fokozniuk kell erőfeszítéseiket, kezdve azzal, hogy a 2025-re előre jelzett 
igényekből kiindulva felülvizsgálják a nagy sávszélességű hálózatok kiépítésére vonatkozó 
nemzeti és regionális terveiket.  

A jelenlegi becslések azt mutatják, hogy a magánszektorbeli szolgáltatóktól elvárt 
erőfeszítések ellenére a 2025-re kitűzött célok teljesítéséhez 155 milliárd euró értékű további 
beruházásra van szükség a magán- és a közszektorban. Éppen emiatt került sor a távközlési 
szabályozás korszerűsítésére, hogy biztosítottak legyenek a beruházások hosszú távú 
tervezéséhez szükséges, kiszámítható jogi feltételek. És éppen ezért, a beruházók számára 
nélkülözhetetlen, biztonságos jogi környezet kialakítása miatt létfontosságú az új szabályok 
mielőbbi elfogadása. 

A strukturális alapokat, az Európai Stratégiai Beruházási Alapot és az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközt már mozgósítottuk: most nagyon fontos, hogy kreatívak 
legyünk, és megerősítsük hozzájárulásunkat. A Bizottság ezeket a különböző elemeket fogja 
mérlegelni, amikor előkészíti a következő pénzügyi programozási időszakot. Számítok abbéli 
támogatásukra, hogy az Európával kapcsolatos közös ambícióink valóra váltásához elegendő 
költségvetési forrás álljon rendelkezésre. 
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(iv) Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) nagyban hozzájárult 
a valódi egységes távközlési piac kialakítására irányuló erőfeszítéseinkhez. Tevékenysége 
alapvető a harmonizált szabályozás biztosításához. Nemrégiben fontos szerep hárult rá olyan 
területeken, mint a hálózatsemlegesség vagy a barangolás („roaming”). 

Azt, hogy ez a szerv milyen fontos szerepet fog betölteni az elektronikus hírközlés európai 
stratégiai jövőképének megformálásában, az Európai Parlament is elismerte „A digitális 
egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása felé” címmel 2016. január 19-én elfogadott 
állásfoglalásában. Ebben a dokumentumban az Európai Parlament egyebek mellett azt kérte a 
Bizottságtól, hogy a digitális egységes piac további integrációja érdekében gondoskodjék egy 
olyan, hatékonyabb intézményi keret kialakításáról, amely megerősíti a BEREC szerepét, 
kapacitását és döntéshozatali folyamatát, valamint pénzügyi és emberi erőforrásait, és javítja 
szervezeti felépítését. Ez a célja a Bizottság javaslatának, és a társjogalkotókkal való 
munkámban arra fogok törekedni, hogy megtaláljuk a lehető legjobb megoldást.  

5. Együttműködés/ellenőrzés 

A digitális gazdaságért és a társadalomért felelős biztosként hogyan fogja biztosítani az 
Ön szakpolitikai területén illetékes alelnökökkel, illetve a többi biztossal való 
koordinációt, és hogyan fog hozzájárulni az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsággal 
folytatott termékeny munkakapcsolathoz? Konkrétan milyen lépéseket fog tenni annak 
megkönnyítése érdekében, hogy az ITRE bizottság betekintést nyerjen a jogalkotási és 
nem jogalkotási folyamatokba – ideértve a jogi aktusok, valamint a felhatalmazáson 
alapuló és végrehajtási jogi aktusok előkészítését −, illetve hogy nyomon követhesse a 
jogi aktusok végrehajtását? 

Egy politikailag stratégiai fontosságú, több szakterületet felölelő, a Bizottságon belül több 
alelnök munkájához is kapcsolódó tárca esetében a koordináció nem lehetőség, hanem 
egyértelmű szükségszerűség. 

Megbízatásom idején mindvégig intenzíven együtt fogok működni valamennyi 
biztostársammal, szoros kapcsolatokat fogok ápolni a Parlament tagjaival és 
szakbizottságaival, valamint a Miniszterek Tanácsával, és konstruktív párbeszédet fogok 
folytatni a polgárokkal, a civil társadalommal és minden más érdekelttel.  

A digitális egységes piacért felelős alelnökkel folytatandó szoros együttműködés keretében 
arra fogok törekedni, hogy eredményesen továbbvigyük a folyamatban lévő javaslatokat, 
hogy megtegyük a digitális egységes piaci stratégia nemrégiben elvégzett időközi 
felülvizsgálata keretében azonosított intézkedéseket, és hogy új javaslatokat dolgozzunk ki a 
piac kiteljesítése érdekében. A külügyi és biztonságpolitikai főképviselővel, a digitális 
egységes piacért felelős alelnökkel és a biztonsági unióért felelős biztossal együtt – a LIBE és 
az AFET bizottságban ezen a területen szerzett tapasztalataimra is támaszkodva – olyan 
intézkedések kidolgozásán fogok dolgozni, amelyek biztonságosabbá teszik Európát és 
megbízhatóbbá az online szolgáltatásokat. 

Hozzá fogok járulni a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a 
versenyképességért felelős alelnök vezetése alatt álló, a magán- és a közszektorbeli 
beruházásokat ösztönző megfelelő feltételek megteremtésén dolgozó biztosi munkacsoport 
tevékenységéhez. Az első alelnökkel szorosan együttműködve fogom támogatni a 
véleménynyilvánítás szabadságát, az információszabadságot és a médiapluralizmust, valamint 
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az internet sokszínűségének és nyitottságának ügyét. Mindezekben a kérdésekben értékes 
partnerem lesz a költségvetésért és az emberi erőforrásokért felelős biztos. 

Az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságpolitikáért és a sportért felelős biztossal folytatandó 
szoros együttműködésem lehetővé fogja tenni az európai média- és tartalomipar, valamint a 
kreatív ágazat fejlődésének támogatását. Örömmel fogok együtt dolgozni a foglalkoztatásért, 
a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztossal, 
az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságpolitikáért és a sportért felelős biztossal, valamint a 
jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős 
biztossal a digitális készségek és a munkaerő-továbbképzés megerősítése és előmozdítása 
érdekében.  

Különösen fontos számomra az Európai Parlamenttel való párbeszéd és együttműködés, 
hiszen ez az intézmény a letéteményese az európai intézményi háromszögön belül a szükséges 
demokratikus kontrollnak. Továbbra is oda fogok figyelni konkrét elvárásaikra és 
törekvéseikre azon a szakterületen, amelyért felelős leszek. Számítok Önökre és 
támogatásukra kitűzött céljaink teljesítésében, abban, hogy átlátható módon, a párbeszéd 
szellemében védjük és érvényesítsük az európai polgárok érdekeit. 

6. Tárca 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 167. cikkének (4) bekezdése szerint a 
kulturális szempontokat figyelembe kell venni az uniós politikákban. Továbbá az Önnek 
kijelölt tárcán belül kifejezett hangsúlyt kap a kulturális és nyelvi sokszínűség 
biztosítása és előmozdítása. Hogyan fogja biztosítani a kultúra megfelelő 
figyelembevételét az Ön által végrehajtani kívánt politikákban és intézkedésekben? 
Hogyan fogja biztosítani, hogy a kulturális és kreatív ágazat, különösen a kulturális és 
kreatív tartalom előállításának sajátos szükségletei és jellemzői figyelembevételre 
kerüljenek a digitális gazdaságban? Milyen erőfeszítéseket fog tenni a kulturális és 
kreatív ágazat, különösen az audiovizuális/filmágazat által kapott uniós pénzügyi 
támogatás többek között az ESBA-n keresztül történő növelésére? Ön felel a Kreatív 
Európa MEDIA alprogramjáért. Hogyan értékeli általában a Kreatív Európa, és 
különösen a MEDIA alprogram teljesítményét? Milyen változásokat tekint lényegesnek 
a programok következő generációja számára, ha egyáltalán szükség van változásokra? 

A kulturális és a kreatív iparág nagyon fontos eleme gazdaságunknak. A Kreatív Európa 
keretprogram MEDIA alprogramja a hatáskörömbe tartozó legfontosabb olyan program, 
amely a kreatív és a kulturális jellegű audiovizuális tartalommal foglalkozik. Két fő célja van: 
megvédeni a kulturális sokszínűséget, és megerősíteni az ágazat gazdasági értelemben vett 
versenyképességét. Ez a két cél kiegészíti egymást: kultúráink sokszínűsége inspirálóan hat 
műveink jó minőségére, míg a jól működő iparág nélkülözhetetlen a művek európai szintű 
gyártása és forgalmazása szempontjából. A „Horizont 2020” keretprogramnak szintén van 
kulturális része, hiszen a digitális technológia kiváló lehetőségeket rejt magában a kultúra 
számára. 

* 

Vállalom annak biztosítását, hogy a kulturális és a kreatív iparág támogatását szolgáló 
eszközeink összhangban legyenek a jogszabályainkkal. Ez kiterjed: 
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• a MEDIA programra, amely továbbra is támogatni fogja az audiovizuális tartalom 
létrehozását és annak az Unión belüli forgalmazását, 

• a szerzői jogi irányelvvel kapcsolatos tárgyalások lezárására. Ez az irányelv 
kötelezettségeket ró egyes olyan internetes tartalommegosztó oldalakra, amelyekről a 
felhasználók szerzői jogi oltalom alatt álló tartalmakat tölthetnek le, és amelyek fontos 
csatornáivá váltak a tartalomforgalmazásnak. Emellett olyan további intézkedéseket is 
tartalmaz, amelyek javítják az alkotók és szerződéses partnereik közötti viszony 
átláthatóságát és egyensúlyát, 

• az audiovizuális médiaszolgáltatásokat szabályozó irányelvvel kapcsolatos tárgyalások 
lezárására. Ez az irányelv megerősíti az európai műveket gyártó és forgalmazó 
vállalkozások helyzetét, különös tekintettel az online videotéka-szolgáltatás keretében 
végzett forgalmazásra (minimumkvóta és kiemelt megjelenítési kötelezettség). 

* 

Megítélésem szerint a kreatív és a kulturális ágazat számára alapvetően fontos a 
finanszírozáshoz jutás, hiszen az érintett vállalkozások nehezen jutnak magánforrásokhoz. A 
Bizottság 2016-ban a Kreatív Európa keretprogram részenként egy innovatív pénzügyi 
eszközt (garanciamechanizmust) indított útjára, amelynek költségvetése a 2016-tól 2020-ig 
tartó időszakban 120 millió euró lesz, és amelynek célja a kulturális és a kreatív ágazatban 
működő kis- és középvállalkozások finanszírozáshoz jutásának megkönnyítése és a pénzügyi 
közvetítők jobb felkészítése a felmerülő kockázatok értékelésére.  

A tervek szerint ez a garanciamechanizmus hamarosan kihelyezi első kölcsöneit a 
kedvezményezett kis- és középvállalkozásokhoz.  

2016-ban ünnepeltük a MEDIA program huszonötödik születésnapját, valamint azt, hogy ez a 
márkanév mára a minőségi művészet és a kreativitás szimbólumává vált.  

Jogalkotási javaslatainkat több, a MEDIA program keretében finanszírozott intézkedés kíséri. 
Ezek az intézkedések a hozzáférés javítását és az európai művek online hasznosítását 
célozzák. A jogalkotási javaslatokkal kapcsolatos tárgyalásokkal párhuzamosan törekedni 
fogok ezek végrehajtására is. 

2017 decemberében jelentést terjesztek a Parlament és a Tanács elé a Kreatív Európa 
keretprogram – és ezen belül a MEDIA program – időközi értékeléséről, valamint a jövőre 
vonatkozóan megfogalmazott ajánlásokról. 

Az eredmények derűlátásra adnak okot: nagyon jó pénzügyi végrehajtás, évi 400 film 
forgalmazása más európai országokban, valamint egy 1000 európai filmszínházból álló, 33 
országra kiterjedő hálózat, amelynek mindegyik tagja kiemelt számban vetít Európa más 
országaiban készült filmeket.  

7. Prioritások 

Ön felel a sikeres európai média- és tartalomipar kialakításának elősegítéséért, amely új 
célközönséget ér el, és kihasználja a digitális környezetben rejlő lehetőségeket. Már 
számos jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezés előterjesztésre került, amelyek 
célja különösen a médiaszabályozás frissítése és a szerzői jogi jogszabályok 
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korszerűsítése. Ön szerint e kezdeményezéseknek mit kellene elérniük ahhoz, hogy 
sikeresnek legyenek tekinthetők? Tervez-e további kezdeményezéseket a média- és 
tartalomágazat további fejlesztésére és a kulturális, különösen az audiovizuális 
tartalomhoz való nyilvános hozzáférés javítására? Tervez-e további kezdeményezéseket 
a kiskorú gyermekek káros tartalomtól való megvédésére? Milyen jogalkotási 
javaslatokat szándékozik előterjeszteni és mikor, tekintettel arra, hogy a parlamenti 
ciklus vége bizonyos mértékben a folytonosság megszakadását fogja jelenteni? A sikeres 
digitális társadalom kulcsfontosságú alkotóeleme a jól képzett digitális munkaerő. 
Véleménye szerint az EU hogyan tudja elősegíteni a digitális készségek terén jelenleg 
tapasztalható szakadék megszüntetését? Az Új európai készségfejlesztési programra és 
az olyan kezdeményezésekre építve, mint a digitális készségekkel és munkahelyekkel 
foglalkozó koalíció, véleménye szerint milyen további kezdeményezések segítenék a 
digitális készségek előmozdítását az EU-ban? 

Az Európai Parlamentben és a Tanácsban jelenleg folytatott megbeszélésekre támaszkodva 
nagyon aktívan fogok dolgozni azért, hogy a javasolt reformok, különösen a szerzői jog és az 
audiovizuális szabályozás terén, gyorsan elfogadásra kerüljenek, és megfeleljenek a saját 
magunk számára kitűzött céloknak. 

A szerzői jogi jogszabályok reformja, amelyet a Bizottság 2016 szeptemberében javasolt, 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a jelenlegi szabályozást hozzáigazítsuk a digitális 
technológiákhoz és a tartalmakhoz való hozzáférés új formáihoz. Alapvető fontosságúnak 
tartom, hogy fenntartsuk a javasolt célokat a reform által érintett valamennyi témakört 
illetően. Ezek a következők: az online tartalmak választéka és az azokhoz való hozzáférés; a 
kutatásra, az oktatásra és a fogyatékossággal élők igényeinek figyelembevételére vonatkozó 
szabályok korszerűsítése; igazságosabb szabályok kialakítása a szerzői jogok szempontjából 
jobban működő piac biztosítása érdekében. Az online tartalomszolgáltatások 
hordozhatóságára és a televíziós és rádiós műsorokhoz való határokon átnyúló 
hozzáférés biztosítására irányuló kezdeményezések különösen meg fogják könnyíteni a 
kulturális, és főként az audiovizuális tartalmakhoz való hozzáférést. 

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv felülvizsgálatára irányuló 
javaslatról jelenleg tárgyal az Európai Parlament és a Tanács. Remélem, hogy sikerül rövid 
idő alatt olyan, kiegyensúlyozott szöveget elfogadni, amely egységesen vonatkozik az új 
szereplőkre, lehetővé teszi a tévénézők és az audiovizuális tartalmak felhasználóinak 
hatékony védelmét, és javítja az európai audiovizuális ágazat versenyképességét. A bizottsági 
javaslat célja különösen az audiovizuális tartalmakhoz való hozzáférés megkönnyítése, 
valamint az online videotéka-szolgáltatást nyújtók azon kötelezettségének megerősítése, hogy 
támogassák az európai alkotásokat. 

* 

A kiskorúakat – akik egyre több audiovizuális tartalmat néznek az online videotéka-
szolgáltatásokon keresztül – ugyanolyan módon kell védeni, mint a televízió esetében. Ez az 
oka annak, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv 
felülvizsgálatának keretében ki fogok állni a kiskorúak védelme céljából javasolt 
intézkedések mellett.  

Folytatni fogom a „Biztonságosabb Internet Központokkal” kapcsolatos munkámat annak 
érdekében, hogy az internet gyermekeink számára biztonságosabbá váljon. Erősíteni 
szándékozom a „gyermekek jobb online védelmét szolgáló szövetséggel” való 
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együttműködésünket azért, hogy önszabályozás révén megfelelőbb online környezet alakuljon 
ki a gyermekek számára mind a tartalom, mind az ártalmas magatartások (például az 
internetes zaklatás) tekintetében. 

* 

A digitalizáció, csakúgy, mint a technológiai fejlődés korábbi szakaszai, a termelékenység 
nagyarányú növekedését eredményezi. Emellett viszont negatív társadalmi hatásai is vannak, 
különösen a munkaerőpiac vonatkozásában. Bizonyos munkakörök eltűnnek, újak jönnek 
létre, a ma meglévők többsége pedig át fog alakulni. Egyértelműen szükség van a digitalizáció 
figyelemmel kísérésére, elsősorban azáltal, hogy valamennyi polgár részére lehetővé tesszük 
azoknak a digitális készségeknek a megszerzését, amelyek segítségével képesek lesznek 
alkalmazkodni a máris folyamatban lévő változásokhoz. 

Az „Új európai készségfejlesztési program” keretében a Bizottság felkérte a tagállamokat, 
hogy dolgozzanak ki a digitális készségek fejlesztésére irányuló nemzeti stratégiákat. Emellett 
a Bizottság elindította a „digitális készségekkel és munkahelyekkel foglalkozó koalícióra” 
irányuló kezdeményezést. Együtt fogok működni az Európai Parlamenttel annak biztosítása 
érdekében, hogy a nemzeti stratégiák végrehajtása az európai kezdeményezésekkel 
összhangban történjen. 

Teljes mértékben támogatom a „szakmai gyakorlatokra vonatkozó digitális lehetőségek” 
elnevezésű kísérleti projektet, amelynek célja, hogy a fiatal diplomások és a diákok számára 
lehetővé tegye a digitális területen való szakmai tapasztalatszerzést egy másik tagállamban. 
Ezt a kísérleti projektet érdemes lesz kiterjeszteni annak érdekében, hogy a lehető legtöbb 
diplomás számára lehetőséget biztosítson arra, hogy gyakorlati tapasztalatot szerezzen a 
digitális területen. 

8. A jelenlegi helyzet 

A magas színvonalú ás független média biztosításának szükségessége jelenleg kiemelt 
helyet foglal el a politikai napirendben. Ezzel párhuzamosan egyetértés alakult ki 
abban, hogy többet kellene tenni annak érdekében, hogy az uniós polgárok pártatlan 
tájékoztatást kapjanak az uniós ügyekről. Véleménye szerint az EU hogyan tudja 
elősegíteni annak támogatását, hogy a különböző médiacsatornák magas színvonalú, 
független hírekben számoljanak be az uniós ügyekről, különösen az új média és az új 
technológiák alkalmazásával? Külön megbízást kapott az Euronews fenntartható üzleti 
modelljének előmozdítására. Hogyan kívánja ezt megvalósítani? Hogyan illeszkedik az 
Euronews abba a tágabb küldetésbe, hogy biztosítani kell az uniós ügyekről való 
független híradást? Milyen egyéb kezdeményezéseket szándékozik előmozdítani és 
támogatni? Feladatul kapta annak feltárását is, hogy az EU hogyan tudná hasznosan 
segíteni a polgárok „hamis hírektől” való megvédését, különösen az online felületeken. 
Hogyan kívánja megteremteni a megfelelő egyensúlyt, elismerve egyrészt az online 
felületek azon szerepét, hogy lehetővé teszik a polgárok és a fogyasztók részére a média- 
és kulturális tartalomhoz való hozzáférést, másrészt azt, hogy szilárd keretszabályozást 
kell biztosítani számukra? 

Az európai ügyekről való tájékoztatás többnyire nemzeti, illetve regionális nézőpontból 
történik. A legutóbbi Eurobarométer felmérés szerint az európai polgároknak csak 38%-a érzi 
úgy, hogy „jól tájékozott” az európai ügyekben. Úgy vélem, hogy az uniós ügyekkel 
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foglalkozó magas színvonalú és független média alapvető fontosságú mind a polgárok 
számára, mind a nyílt és demokratikus Európa szempontjából.  

A költségvetési hatóság osztotta ezt az elképzelést, amikor elfogadta „a multimédia területén 
történő fellépések” költségvetését. E fellépések célja az európai ügyekről való tájékoztatás 
összeurópai, azaz a nemzeti perspektívákon túlmutató szemléletének erősítése annak 
érdekében, hogy a polgárok részesei lehessenek az európai politikának.  

Bár az erőforrások a tagállami vagy a magánszektorbeli erőforrásokhoz képest szerények, a 
Bizottság a lehető legnagyobb hatás elérésére törekedett azáltal, hogy a polgárok körében 
legnépszerűbb formátumokat támogatja: 

• a televízió esetében a páneurópai Euronews csatorna támogatásával, 
• a rádió esetében az Euranet Plus rádióhálózat finanszírozásával, 
• az új technológiák esetében az adatújságíráson alapuló online tartalomkészítés 

támogatásával. Két médiacsoport került kiválasztásra. Ennek az intézkedésnek 
köszönhetően együttműködés jött létre a német DPA, a francia AFP és az olasz ANSA 
hírügynökség között. Most először jött létre ilyen együttműködés.  

* 

Feladatul kaptam „az Euronews fenntartható üzleti modelljének kialakítását és előmozdítását, 
aminek során különösen fontos – az Euronews szerkesztői függetlenségének maradéktalan 
tiszteletben tartása mellett – a csatorna közszolgálati jellegének további erősítése, az új 
partnerek megtalálásához történő segítségnyújtás, valamint a digitális átviteli technikák jobb 
kihasználása”.  

A Bizottság a csatorna 1993-as elindítása óta támogatja az Euronews-t. 2010-ben a Bizottság 
elismerte, hogy az Euronews az Unió szempontjából közérdekű küldetést teljesít, mivel 
továbbra is ez az egyetlen olyan csatorna, amely a nemzetállami nézőpontokon túlmutató 
módon foglalkozik az európai kérdésekkel. Ezért az Euronews stabilabb finanszírozása 
érdekében a Bizottság partnerségi megállapodás megkötésére és együttműködési keret 
kialakítására vonatkozó döntést hozott.  

Az Európai Parlament több ízben kérte az Euronews számára nyújtott támogatás folytatását és 
növelését annak érdekében, hogy biztosítható legyen az Euronews többnyelvű működése, 
valamint egy európai közfórum kialakításában és az uniós kulturális diplomáciában játszott 
szerepe. A 2009 óta végzett különböző értékelések alapján megállapítást nyert, hogy a 
csatorna sikeresen teljesítette ezeket a feladatokat. 

Az Euronews nemrégiben ambiciózus stratégiát vezetett be annak érdekében, hogy 
műsorkészítési és -sugárzási modelljét az új piaci folyamatokhoz igazítsa. A Bizottság 
szorosan figyelemmel kíséri ennek az új modellnek a végrehajtását annak biztosítása céljából, 
hogy az Euronews megőrizze történelmi küldetését, és értékelhető legyen, hogy a Bizottság 
hogyan teheti még hatékonyabbá a fellépését. 

2017 februárjában a Bizottság és az Euronews új, négy évre szóló partnerségi 
keretmegállapodást kötött. E megállapodásnak köszönhetően finanszírozni tudjuk majd az 
európai ügyekkel foglalkozó adásokat, és támogatni a csatorna többnyelvű működését.  

A Bizottság elkötelezett az Euronews nyelvi sokszínűségének védelme iránt. Ezzel 
párhuzamosan a következő években folyamatos erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, 
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hogy alkalmazkodjunk az új nézői szokásokhoz és a technológiai változásokhoz. Uniós 
finanszírozással ez idáig az Euronews-nak már két nyelvi változata – az arab és a fárszi 
nyelvű – vált digitálissá. A 2016-ban végzett legutóbbi teljesítmény-ellenőrzés szerint egy 
ilyen átállás komoly lehetőségeket rejt. 

Ami az NBC-vel való megállapodást illeti, információim szerint ez – az Euronews különböző 
részvényesei közötti több hónapos egyeztetést követően – nemrégiben jóváhagyásra került. 
Mint köztudott, az Euronews magánvállalkozás, következésképpen önállóan hozza meg 
stratégiai döntéseit. A Bizottság azonban a csatorna kulcsfontosságú partnereként garanciákat 
kért az Euronews-tól, valamint vállalta, hogy elemzi az NBC–Euronews megállapodásnak a 
partnerségre gyakorolt lehetséges hatásait.  

A Bizottság kiléphet a partnerségi megállapodásból, amennyiben ezeket a garanciákat nem 
tartják tiszteletben. Megbízatásom során arra fogok törekedni, hogy szorosan figyelemmel 
kísérjem a megállapodás végrehajtását és az Euronews csatornával való együttműködés 
gyakorlati vonatkozásait annak biztosítása érdekében, hogy fellépésünk valóban hozzáadott 
értéket képviseljen.  

A multimédia területén történő fellépésekre szánt költségvetés a jelenlegi (a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó) többéves pénzügyi keretben jelentősen (mintegy 20 százalékkal) 
csökkent. Ez a változás veszélyezteti a jövőbeli kilátásokat. Ennek ellenére a Bizottságnak az 
Európai Parlament támogatásával az elmúlt években sikerült fenntartania az Euronews 
költségvetésének stabilitását és az Euranet Plus rádióhálózat működésének folytonosságát. 

Az Euranet Plus részére a 2017-es finanszírozási határozat új finanszírozási keretet határoz 
meg annak érdekében, hogy a hálózatnak az elkövetkező két évben (2017 közepe és 2019 
közepe között) lehetősége legyen rádióműsorokat készíteni. A költségvetési korlátok miatt ez 
a támogatás az előző időszakhoz képest szerényebb mértékű lesz, azonban a cél azonos 
marad: az európai nemzeti és regionális rádióállomások közötti együttműködés keretének 
megszilárdítása.  

* 

Ami a „fake news” problematikáját illeti, a Bizottság megközelítése a hatékony, önkéntes, 
önszabályozáson alapuló intézkedésekre, valamint a célzott jogalkotási beavatkozásra helyezi 
a hangsúlyt.  

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv felülvizsgálatának keretében javasolt, 
a gyűlöletbeszéd elleni küzdelem megerősítésére irányuló rendelkezéseken túl további 
intézkedéseket fogok előterjeszteni az online platformok és közösségi hálózatok proaktív 
intézkedéseinek erőteljesebb ösztönzése céljából. Munkánk egy másik része a főképviselővel 
közösen kommunikációs stratégiánk megerősítése lesz, annak érdekében, hogy fel tudjunk 
lépni az Unió határain kívül folytatott dezinformációs kampányokkal szemben. 

A hamis hírekkel szembeni küzdelem céljára rendelkezésünkre álló politikai természetű 
eszköztár több elemet foglal magában: 

• A hamis hírekre vonatkozó tartalom-ellenőrzés: A Bizottság kutatási és innovációs 
finanszírozási forrásokat bocsát rendelkezésre olyan eszközök kifejlesztése érdekében, 
amelyek segítséget nyújtanak a különböző platformok üzemeltetőinek az online 
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tartalmak azonosításában és ellenőrzésében, a jogellenes és káros tartalmakat is 
ideértve. 

• A Bizottság emellett konstruktív párbeszédet alakított ki a főbb közösségi hálózatok 
üzemeltetőivel annak érdekében, hogy figyelemmel tudja kísérni a legsúlyosabb 
problémák megoldásában, például a hamis hírek elleni küzdelemben a sajtóval való 
együttműködés (például a tények ellenőrzése) és/vagy a felhasználók 
médiaműveltségének javítására irányuló kezdeményezések révén elért eredményeket.  

• Médiaműveltség: A munkánknak részét képezi a legfontosabb közösségimédia-
platformokkal – például Facebook, Google, Twitter –, valamint a szerte Európában a 
médiaműveltséggel foglalkozó szakemberekkel való proaktív együttműködés is.  

• A tagállamokkal folytatott párbeszéd: célunk az, hogy a tagállamokban olyan, a 
közösségi hálózatokkal foglalkozó szakértői csoportok jöjjenek létre, amelyek 
azonosítják a bevált gyakorlatokat, megoldásokat keresnek, megosztják egymással a 
kutatási eredményeket, és elősegítik az összehangolt megközelítések megtalálását. 
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