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BIZTOSJELÖLT VÁLASZAI

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL FELTETT KÉRDÉSEKRE

(Belső Piac és Szolgáltatások)

Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség

1. 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? 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?

Európai elkötelezettségem politikai pályafutásom kezdetétől megnyilvánult, és több mint 
tizenöt éve minden hivatalos tisztségem alapját képezi. Környezetvédelmi miniszterségem 
után 1995-ben európai ügyekért felelős miniszterré neveztek ki, s ilyen minőségben részt 
vettem az Amszterdami Szerződést megelőző tárgyalásokon is, ezután a francia szenátusban 
az európai ügyekkel foglalkozó bizottság elnöki tisztségét töltöttem be, majd Romano Prodi 
elnöksége idején a Bizottságnak a regionális politikáért felelős biztosa voltam 1999 és 2004 
között. Vagyis immár másodszor jelölnek európai biztosi megbízásra, ezúttal a José Manuel 
Barroso vezette Bizottságban.

Európai elkötelezettségem megnyilvánult Brüsszelben, amikor biztosi tisztségemet láttam el, 
majd amikor 2008 második félévében, Franciaország európai uniós elnöksége idején a 
Mezőgazdasági és Halászati Tanács elnöke voltam, ami számomra igen érdekes élmény volt, 
és végül az elmúlt hat hónapban, amióta az Európai Parlament tagja vagyok. Szerencsésnek 
tartom magam, és igazán büszke vagyok, hogy e három intézményben szolgálhattam Európa 
érdekét.

Politikai pályafutásom kezdetétől mindvégig célom volt, hogy Európát közel hozzam 
népeihez; ezért indítottam el már 1995-ben a „Párbeszéd Európáért” kezdeményezést, 
amelynek keretében hétről hétre ellátogattam Franciaország egy-egy megyéjébe, hogy ott 
helyben teremtsek alkalmat a párbeszédre és Európa megismerésére. Ugyanez a cél vezérelt 
külügyminiszterként, amikor 2005-ben, az Európai Unió Alkotmánytervezete kapcsán 
határozottam az „igen” mellett foglaltam állást. Végezetül ugyanezért volt örvendetes 
számomra, hogy tevékeny szerepet vállalhattam a legutóbbi európai választásokat megelőző 
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franciaországi kampányban, múlt júniusban.

Meggyőződéses európaiságomat a legkevésbé sem kezdték ki az évek. Ha megerősítést 
nyerek a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos tisztségében, ezután is napról napra 
arra fogok törekedni, hogy Európát minden cselekedetemmel közelebb vigyem az 
állampolgárokhoz, többek között azáltal, hogy az egyes tagállamokba rendszeresen 
ellátogatva a helyszínen folytatok párbeszédet a választott képviselőkkel, a gazdasági és a 
szakszervezeti szereplőkkel, valamint az uniós polgárokkal. Franciaországban immár több 
mint tíz éve nem töltök be sem helyi, sem országos közméltósági tisztséget. Huszonhét éven 
át voltam képviselő, de úgy vélem, hogy Európa teljes elkötelezettséget kíván részemről.

Az összes többi biztoshoz hasonlóan – ahogy a múltban is tettem, amikor a regionális 
politikáért felelős biztossá váltam –, kötelezettséget vállalok arra is, hogy szigorúan 
tiszteletben tartom az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkében, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 245. cikkében, valamint a biztosok magatartási kódexében 
foglalt rendelkezéseket. A belső piac és a szolgáltatások integrálásához szükséges 
intézkedések továbbvitelében nagy hasznomra lesz, hogy három európai intézményben láttam 
el tisztséget, és hogy tapasztalatot szereztem az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal való 
közös munkában. Múltbeli tapasztalataim összessége kiemelten hasznos lesz ahhoz, hogy a 
Parlamenttel és a Tanáccsal őszinte párbeszédet alakítsak ki Európa általános érdekének 
együttes előmozdítása céljából.

A legutóbbi európai szerződések (Amszterdami, Nizzai Szerződés, Alkotmányszerződés stb.) 
kidolgozásának résztvevőjeként mély tiszteletet érzek e kötelezettségvállalások iránt, és 
kötelezettséget vállalok a magam és minden munkatársam nevében, hogy elő fogom 
mozdítani Európa érdekét, és nem lesz olyan cselekedetem, amely bármi kételyt engedne férni 
ahhoz, hogy Európa szolgálatában állok. Látogatásaim és tárgyalásaim alkalmával 
becsületbeli ügyemnek fogom tekinteni, miként mindig is tettem, hogy minden tagállamot 
egyenlő bánásmódban részesítsek.

A tárca irányítása és együttműködés az Európai Parlamenttel és annak bizottságaival

2. Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene? Milyen 
szempontból tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament előtt 
saját, illetve hivatalának tevékenysége okán?

Európa akkor működik, ha a Bizottság javasol – megadja a kezdő lendületet –, a Parlament és 
a Tanács pedig együtt döntenek. Mindegyik, a Lisszaboni Szerződés által megerősített 
intézménynek megvan a helye és saját fő szerepköre.

A belső piaccal és a szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő kérdések meghatározó 
szerephez fognak jutni a növekedés helyreállításában. A belső piacért és a szolgáltatásokért 
felelős biztosként és a bizottsági testület tagjaként egyaránt az a szándékom, hogy az Európai 
Bizottság megőrizze ezt a „politikai” szerepét. Mindezt azáltal, hogy konzultációkat folytatok, 
látogatásaim során felkeresem az európai polgárokat, saját hatáskörömben projekteket és 
kezdeményezéseket indítok útjukra, egyúttal azonban a testület munkájában is tevékenyen 
részt veszek.
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Ez a biztosi tárca az európai cégek, fogyasztók és állampolgárok életének számos 
vonatkozását érinti. Olyan kérdésekről van szó, amelyek természetüknél fogva igen átfogóak, 
így azokat számos biztostársam intézkedéseivel kell összehangolni.

Ezt az európai politikai elkötelezettséget minden vonatkozásban, így a döntéshozatal két 
helyszínével – a Parlamenttel és a Tanáccsal – fenntartott kapcsolat építő és bizalmi 
jellegében is érvényre kell jutatni. Szokásom szerint politikai feladatkörömet teljes 
felelősséggel látom el – miként korábbi tisztségeim betöltésekor is mindig tettem –, 
munkámat és eszmefuttatásaimat pedig a Parlament tájékoztatásával és messzemenő 
bevonásával végzem.

Mivel a június 7-i választásokon magam is indultam, különösen tudatában vagyok annak, 
hogy a Parlament minden egyes tagjának milyen fontos szerep jut az európai demokratikus 
vitában.

Biztosként – ha e tisztségben megerősítést nyerek – új vitakeretet kívánok kialakítani a 
Parlament tagjaival közösen, mégpedig olyan keretet, amelyet óhajom szerint a 
felelősségtudat és a bizalom fog jellemezni, és amely egyúttal az egyes intézményeknek a 
szerződésekben meghatározott szerepét is tiszteletben tartja.

Úgy vélem, a belső piaccal és a szolgáltatásokkal kapcsolatos megbízatásom teljesítése során 
az Európai Parlament szilárd partner lesz azon közös igyekezetünkben, hogy az 
állampolgárok ezeket a kérdéseket még inkább magukénak érezzék. Jacques Delors szavaival 
élve: „az ember nem lesz szerelmes a belső piacba”, mégis olyan kérdéskör ez, amely 
szívügye mindannyiunknak, európaiaknak: vállalkozóknak, fogyasztóknak, utasoknak… A 
belső piac az a hajtóerő, amely ötven éve előreviszi az európai integrációt: meggyőződésem, 
hogy az állampolgárok csak akkor tudják ismét magukénak érezni ezt az ügyet, ha választott 
európai parlamenti képviselőik közreműködése révén alkalmuk nyílik megérteni, hogy mi 
forog kockán, és ez az óriási piac ismét az ő szolgálatukba áll. Önök tehát számíthatnak ilyen 
irányú támogatásomra és együttműködésemre.

3. 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, figyelembe 
véve a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését is? A tervezett kezdeményezésekkel 
vagy folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, hogy a Parlamentet 
a Tanáccsal egyenrangúan ellássa információval és dokumentumanyaggal?

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése és az együttdöntés (rendes jogalkotási eljárás) 
kiterjesztése igazi előrelépés a közösségi döntéshozatal átláthatóságának irányába. Ez régi 
óhajomnak megfelelően elő fogja mozdítani, hogy Európa népei még közelebb kerüljenek az 
intézményekhez. A Bizottság, a Parlament és a Tanács közötti vitának ezt az új keretét együtt 
kell úgy kialakítani, hogy a közösségi döntések teljesen áttekinthetők legyenek – nekem 
mindenesetre szilárd elhatározásom, hogy ezért komolyan fel fogok lépni, különösen a 
tárcámhoz kapcsolódó parlamenti bizottságoknál. Készen állok tehát arra, hogy a Parlament 
meghívásának eleget téve részt vegyek bizottsági üléseken, de arra is, hogy az érintett 
tagokkal közvetlenül tartsak kapcsolatot.
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Éppen az effajta párbeszéden és együttműködésen munkálkodva növelhető az átláthatóság és 
a bizalom. Kabinetemben külön tanácsadó foglalkozik majd az együttműködési feladatokkal, 
és biztosíthatom Önöket, hogy teljes mértékben rendelkezésükre fog állni. Természetesen 
kötelezettséget vállalok az intézményeink közötti kapcsolatot szabályozó keretmegállapodás 
valamennyi rendelkezésének betartására.

Ezenkívül, tekintettel az Európai Parlament és a Tanács együttes társjogalkotói szerepére, 
teljesen természetesnek és kívánatosnak tartom, hogy a jogalkotási eljárásokkal kapcsolatos 
dokumentumokat illetően mindkettő egyforma elbánásban részesüljön.

Szakpolitikai kérdések

4. Melyik az a három fő prioritás, amelynek megvalósítását célul tűzné ki az Ön 
számára javasolt tárca tekintetében, adott esetben figyelemmel a pénzügyi, 
gazdasági és szociális válságra, továbbá a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
aggodalmakra?

1. Az egységes piac fellendítése: Az egységes piac az európai növekedés hajtóereje. A belső 
piac védelme magában foglalja a közösségi vívmányok tagállami alkalmazásának ellenőrzését 
és annak biztosítását, hogy mindenkire egyenlő szabályok vonatkozzanak, korlátozásoktól és 
megkülönböztetésektől mentesen. Semmilyen erőfeszítést nem szabad kímélni, különösen ha 
az állampolgárokat és a vállalkozásokat segítő eszközök kifejlesztéséről van szó. A gazdasági, 
társadalmi és pénzügyi válság rámutatott: a belső piac mélyreható értékelésre szorul, és ennek 
nyomán ki kell deríteni, hogy milyen új növekedési és foglalkoztatási forrásokkal erősíthető 
meg az Európai Unió helyzete a világban. Ez azt feltételezi, hogy a piac működésének 
tanulmányozása révén meghatározzuk azokat a területeket, ahol a belső piac nem fejti ki teljes 
hatását, és új kezdeményezésekkel álljunk elő a növekedés helyreállítására, az állampolgárok 
és a kkv-k érdekét szolgálva. Ennek keretében fontos lesz kiemelt figyelmet fordítani a 
felmerülő intézkedések szociális vetületére.

2. A válságból való felépülés és a betéteseknek védelmet nyújtó, stabil pénzügyi rendszer 
biztosítása: Az európai pénzügyi rendszer dinamikus voltának, okos szabályozásának és 
hatékony felügyeletének pártján állok. Ez életbevágó, ha helyre kívánjuk állítani a betétesek 
és a befektetők bizalmát – márpedig gazdaságunk újbóli fellendülése részben ettől a 
bizalomtól függ. Ezenkívül meg kell határozni a hathatós, de túlzott korlátozások nélküli 
szabályozás módozatait. Öt olyan célkitűzést jelöltem ki, amelynek teljesítésével pénzügyi 
rendszerünk szilárdabb és igazságosabb alapokra helyezhető: i. a pénzügyi ágazat álljon a 
fenntartható fejlődést szolgálatába, ii. az ágazat váljék igazságosabbá, és nyújtson kellő 
védelmet a fogyasztóknak, a betéteseknek és a kkv-knek, iii. az ágazat váljék 
fegyelmezettebbé, ezen belül javuljon a pénzintézetek felügyelete és fokozódjék az európai 
szintű koordináció, iv. szerelkezzünk fel a válságok kezelésére alkalmas eszközökkel, és 
végül v. járjunk élen a világviszonylatú közös megoldások megtalálásában. Ebben a 
vonatkozásban elengedhetetlen, hogy az Unió tevékenyen részt vegyen a G20 és más 
nemzetközi fórumok munkájában, és hogy tovább építsük fő partnereinkkel fenntartott 
kapcsolatainkat.

3. Tudásalapú gazdaság kialakítása: A szellemi tulajdonjogot illetően szeretném stratégiánkat 
az új kihívásokhoz igazítani. Az európai szellemi tulajdonjogi rendszert korszerűsíteni kell és 
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meg kell erősíteni a tudásalapú gazdaság előmozdítása érdekében. A szerzői jogokat olyan, 
mindenre kiterjedő, egyöntetű szabályozási keretbe szeretném foglalni, amely az új 
kihívásokra, például a digitalizálásra is megoldást jelent. Sikerre kell vinni a közösségi 
szabadalomról és az egységes szabadalmi bíráskodási rendszerről folyó tárgyalásokat. Ahhoz, 
hogy kiteljesedhessen az európai vállalkozások innovációs képessége és alkotókészsége, 
olyan, korszerű szellemi tulajdonjogi keretre van szükség, amely beruházásra sarkall, kedvez 
a technológiai fejlődésnek, és a tudást hozzáférhetőbbé és könnyebben terjeszthetővé teszi.

5. Melyek azok az egyedi jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezések, amelyeket 
szeretne – és milyen ütemezésben – megvalósítani? Milyen kötelezettségeket tud 
vállalni a tárcája hatáskörébe tartozó kérdésekben különösen a bizottságok 
prioritásaival, illetve vonatkozó igényeivel kapcsolatban? Személyesen miképpen 
tudná garantálni a jogalkotási javaslatok megfelelő minőségét?

A pénzügyi szolgáltatások területén csak az együttműködés fokozásával érhetjük el, hogy az 
integrált európai gazdaság felügyelete hatékonyan működjön, méghozzá válság idején is.
Szeretném a Parlamenttel és a Tanáccsal véglegesíteni az európai felügyeleti reformot.
Gondoskodni kívánok arról, hogy az új rendszer – és különösen a három új hatóság –
bevezetésének körülményei minél kedvezőbbek legyenek, és kellő időben elő fogom készíteni 
az új rendszer előírt értékelését. A válságkezelés és -megoldás jogi keretének létrehozását 
kívánom javasolni a Bizottságnak. Ez a keret a cégcsoportok saját tőkéjét és likviditását érintő 
felügyeletet, valamint az egyes tagállamoknak és az Unió egészének pénzügyi stabilitását 
hivatott megerősíteni és harmonizálni. Szolgálataim tanulmányozni fogják európai 
betétbiztosítási alapok és szanálási alapok létrehozásának lehetőségét is. A válság egyik 
tanulsága, hogy a jövőben fokozni kell a bankok saját tőkéjének minőségét és szintjét. A 
tőkekövetelményekről szóló irányelv negyedszeri felülvizsgálatát tervezem a G20 
munkatervének és a bázeli bankfelügyeleti bizottság munkájának a közösségi jogba való 
beemelése céljából. Jelentős kihívás, hogy létrejöjjön a biztosítási ágazat felügyeletének 
korszerű szabályozási kerete: erre a „Szolvencia II” irányelv végrehajtási intézkedéseinek 
elfogadása jelent majd megoldást. Az európai nyugdíjasoknak biztonságos és hatékony 
nyugdíjrendszert kell biztosítani. Az IORP-irányelv (a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló irányelv) felülvizsgálata alkalmával 
reformot szeretnék megvalósítani.

Sok még a teendő a pénzügyi piacok és infrastruktúráik területén. Szeretném, ha ismét sor 
kerülne a piaci visszaélésről szóló irányelv és a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv 
felülvizsgálatára. Javaslatot fogok a Bizottság elé terjeszteni a tőzsdén kívüli származtatott 
termékek, valamint az úgynevezett kereskedés utáni műveletek és infrastruktúrák egyöntetű 
szabályozási keretére, beleértve egy, az értékpapír-közvetítésre vonatkozó jogalkotási 
javaslatot is. Az egységes eurofizetési térséget (SEPA) illetően a bizottsági testület általi 
elfogadásra szánt jogalkotási kezdeményezéssel kívánok előállni annak érdekében, hogy a 
beszedési megbízások és az átutalások esetében határidőhöz legyen kötve a SEPA-termékekre 
való áttérés, valamint hogy javuljon a SEPA irányítása. A lakossági pénzügyi szolgáltatásokat 
illetően úgy vélem, hogy a hitelpiac – különösen az ingatlanhitel-piac – jelenlegi 
széttöredezettségének ismeretében indítványokat kell tennünk a felelősségteljes 
kölcsönnyújtás és kölcsönfelvétel érdekében. Még mindig a lakossági pénzügyi 
szolgáltatásokat illetően: egyöntetű szabályozási keretet kívánok javasolni annak érdekében, 
hogy a betétesek jobb tájékoztatásban és tanácsadásban részesüljenek. Foglalkozni kívánok a 
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szankciók kérdésével is.

A vállalatirányítást illetően olyan jelentést fogok előterjeszteni a pénzintézetek irányításáról, 
amelyben javaslatok lesznek a válság által felfedett gyengeségek orvoslására. Rövid időn 
belül jelentést kívánok előterjeszteni a pénzügyi szolgáltatási ágazat javadalmazási 
politikájáról szóló ajánlás végrehajtásáról is, és további kezdeményezéseket fogok tenni a 
javadalmazási visszaélések gyakorlatának felszámolása érdekében. Az igazgatók 
javadalmazására vonatkozó ajánlást illetően is hasonlóképpen fogok eljárni, majd szükség 
esetén megfelelő javaslatok előterjesztésére is sor kerül. A jegyzett társaságokat illetően 
hamarosan jelentés jelenik meg az átláthatósági irányelv alkalmazásáról, s ennek nyomán 
módosítási javaslatra is sor kerülhet.

A pénzügyi beszámolást illetően kiemelt céljaim között szerepel, hogy a G20 ajánlásainak 
megfelelően sikerüljön színvonalas globális számviteli standardokban megállapodni 
partnereink összességével, és különösen az Egyesült Államokkal. Jelentős fejlődést szeretnék 
elérni az IASB irányításában is. A kkv-ket illetően a számviteli szabályok korszerűsítésére 
irányuló ambiciózus tervvel kívánok előállni. Végül a könyvvizsgálattal kapcsolatban kiemelt 
célom a nemzetközi együttműködés erősítése, ennek nyomán pedig a könyvvizsgálók 
felügyeleti rendszereinek kölcsönös elismerése, továbbá nemzetközi könyvvizsgálati 
standardok (ISA) esetleges elfogadása. A társasági jogot illetően – válaszul az Európai 
Parlament óhajára – fel fogom vetni, hogy a Bizottság alaposabban foglalkozzék a társaságok 
székhelyének határokon átnyúló áthelyezése kérdésével. Ezenkívül jelentést teszek az európai 
részvénytársaság statútumának működéséről is.

A szolgáltatási ágazatban rejlik az Unió gazdasági hajtóereje. A szolgáltatások egységes 
piacának megvalósítása tehát kiemelt cél. A szolgáltatási irányelvben előírt, 2010 folyamán 
lezajló kölcsönös értékelési folyamat révén várhatóan átfogó képet alkothatunk a 
tagállamokban fennálló helyzetről, és könnyebb lesz kijelölni az esetlegesen szükségesnek 
bizonyuló kiegészítő intézkedéseket. A terjesztési szolgáltatások és a kiskereskedelem 
ágazatának nyomon követéséről kiadandó közlemény alapján szintén helyzetelemzés 
végezhető.

A szolgáltatási irányelv egyúttal arra is jó példa, hogy a Bizottság milyen erőfeszítéseket tesz 
az irányelvek végrehajtásának javítására. A Parlament és a Bizottság között az átültetés 
vonatkozásában zajló együttműködés egyre fontosabbá válik a 27 tagú Unióban. Úgy vélem, 
folytatni és fokozni kell ezt az együttműködést, amely az európai polgárok és vállalkozások 
érdekét szolgálja. Ezenkívül a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv átfogó 
értékelés tárgya lesz. Ezután is őrködni fogok a közösségi vívmányok felett, és a Bizottság 
hatásköreivel élve küzdeni fogok azon akadályok felszámolásáért, amelyek mellett a 
tagállamok kitartanak. A belső piac megfelelő működéséhez azonban a tagállamokkal való 
partneri együttműködés, valamint a SOLVIT és az egységes SMAS (Single market assistance 
service) honlap fejlesztése is hozzátartozik.

Különös fontosságot kívánok adni a határokon átnyúló on-line szolgáltatások fejlesztésének, 
valamint – az ilyen szolgáltatásoknak mind az elérhetősége, mind a használata tekintetében –
a fogyasztók védelmének, megerősítve ezzel a fogyasztói bizalmat.

A szellemi tulajdonjogot illetően egyöntetű jogi keret kidolgozását szorgalmazom. Azon 
leszek, hogy befejeződjék a közösségi szabadalommal és a szabadalmi bíráskodási rendszerrel 
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kapcsolatos jogalkotási munka. Terveimben szerepel a védjegyek jogi keretének 
korszerűsítése is. Meg kívánom erősíteni a tulajdonjogok érvényesítésének jogi keretét, s 
ehhez jön még a hamisítással és a szerzői jogi kalózkodással foglalkozó európai 
megfigyelőközpont kialakítása.

A közbeszerzési szabályoknak ösztönözniük kell az ipar versenyképességét, és a köztestületek 
számára a lehető legértékarányosabb beszerzést kell lehetővé tenniük. Politikánknak fejlődnie 
kell, hogy a közbeszerzések az innovatív, környezetkímélő vagy a társadalmi befogadást 
előmozdító termékek vagy szolgáltatások iránti kereslet serkentésére is szolgálhassanak.
Ebben a vonatkozásban szeretnék értelmező közleményt kiadni a Parlament pontosítási
igényének kielégítésére. Meggyőződésem szerint ahhoz, hogy a közbeszerzési piacokat még 
hozzáférhetőbbé tegyük – különösen a kkv-k számára –, azt is meg kell vizsgálnunk, hogy 
maguk a szabályok tökéletesíthetők-e. Ebből a célból az irányelvek értékelésére fog sor 
kerülni, miáltal megnyílik az út az esetleges majdani korszerűsítés előtt. Folytatni fogom a 
megkezdett hatásvizsgálatnak és egyéb előkészítő munkálatoknak a véglegesítését, 
előrevetítve egy, a koncessziókra vonatkozó jogalkotási kezdeményezés lehetőségét. A „jobb 
szabályozást” illetően ügyelni fogok arra, hogy megbízatásom során minden jogalkotási 
javaslatot olyan hatásvizsgálat kísérjen, amely a javasolt szabályozás társadalmi hatására is 
kitér. Az egyszerűsítés és az adminisztratív tehermentesítés vonatkozásában folytatni kívánom 
a már eddig tett erőfeszítéseket, így különösen kezdeményezni kívánom a társasági jogról 
szóló negyedik és hetedik irányelv felülvizsgálatát.


