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ANTONIO TAJANI 

BIZTOSJELÖLT VÁLASZAI
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL FELTETT KÉRDÉSEKRE

(Ipar- és vállalkozáspolitika)

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?

Az Európai Parlamentben képviselőként eltöltött tizennégy év és az Európai Bizottság 
közlekedési tárcáért felelős alelnökeként szerzett jelenlegi tapasztalataim révén alaposan 
megismerhettem az európai intézményeket és működésüket. Úgy gondolom, kijelenthetem, 
hogy a politika világa – főként az európai politikáé – nem ismeretlen számomra.
Következésképpen rendkívül fogékony vagyok a Parlament elvárásaira, és eltökélt 
szándékom, hogy jövőbeni, ipar- és vállalkozáspolitikáért felelős biztosi szerepemben 
továbbra is mindent megtegyek azért, hogy közös céljaink megvalósítása érdekében szoros 
kapcsolatot tarthassak fenn az Önök intézményével.

Az ipar, valamint nehézségei és kilátásai nem teljesen újak számomra. A közlekedési tárcának 
köszönhetően – melynek kitüntető és megtisztelő irányítását a mai napig is végzem – a 
közlekedéshez és az űrhajózáshoz (melyért a Galileo program keretében ugyancsak felelős 
voltam) kapcsolódó több ipari ágazattal is lehetőségem volt foglalkozni.

Az európai intézményekben szerzett tapasztalataim arra tanítottak, hogy politikai 
tevékenységeink sikeréhez nem elegendő fáradhatatlanul munkálkodni, valamint különösen 
eltökéltnek és szenvedélyesnek lenni: mindenekelőtt meg kell érteni, hogy mi a valós érdek, 
és hogy a különböző európai szakpolitikák milyen hatással vannak az Unió polgáraira, legyen 
szó alkalmazottakról, vállalkozókról, utasokról, turistákról vagy akár fogyasztókról. Ez egyike 
a munkámat inspiráló elveknek, melyekhez máig hű maradtam. Ez még inkább igaz egy olyan 
óriási és fontos terület esetében, mint az ipar- és vállalkozáspolitika, amely – többek között a 
jelenlegi társadalmi-gazdasági helyzetre való tekintettel – különösen jelentős szerepet tölt be.

Ezért, valamint a Bizottság hagyományos függetlenségének megőrzése érdekében biztosként 
elkötelezem magam az iránt, hogy maradéktalanul betartom az EUSz. 17. cikkének (3) és az 
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EUMSz. 245. cikkében meghatározott elveket, amelyek a Bizottság munkájának és feladatai 
teljesítésének alapvető fontosságú elemeit testesítik meg. Miután az ipar az Európai Unió 
népességének jelentős részét érinti, különösen nagy jelentőséget tulajdonítok annak, hogy 
minden véleményt figyelembe vegyünk, és mindig készen fogok állni arra, hogy pártatlanul, 
nyíltan és figyelmesen meghallgassunk minden érintett felet annak érdekében, hogy a 
hatáskörömbe rendelt szolgálatokkal garantáljuk az érintett közös európai érdekek 
érvényesülését.

Végezetül elkötelezem magam a biztosok magatartási kódexének maradéktalan tiszteletben 
tartása, valamint amellett, hogy megbízatásom teljes ideje alatt frissíteni fogom és 
közzéteszem a pénzügyi érdekeltségeimről szóló nyilatkozatot és amennyiben szükséges, 
minden további, hasznos információt.

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?

Egykori parlamenti képviselőként és az Európa jövőjével foglalkozó konvent tagjaként teljes 
mértékben tisztában vagyok azzal, hogy az Európai Parlament milyen központi szerepet 
játszik az európai integrációs folyamat erősítésében, és üdvözlöm a Lisszaboni Szerződés 
nemrégiben bekövetkezett hatálybalépését, ami ezt a szerepet tovább erősíti különösen azáltal, 
hogy az együttdöntési eljárást rendes jogalkotási eljárássá teszi.

Az Európai Parlament az egyetlen, közvetlenül választott európai intézmény. Ennek 
következtében az Unió polgárainak képviselőjeként teljes demokratikus legitimitással 
rendelkezik. Véleményem szerint ezért az Európai Unió demokratikus működése, 
hatékonysága és legitimitása szempontjából alapvető politikai fontosságú, hogy a biztos az 
Európai Parlament felé elszámoljon saját, valamint azon szolgálatok tevékenységeiről, 
amelyekért felelős, annak érdekében, hogy a Parlament képes legyen hatékonyan gyakorolni 
demokratikus ellenőrzési jogát. A Bizottság testületi jellegéből fakadó kollektív felelősség 
elvének sérelme nélkül elkötelezem magam ezek mellett az elvek mellett. Meg vagyok 
győződve arról, hogy szorosan együttműködve a többi biztossal jó csapatmunkára leszünk 
majd képesek, mely során a különböző szakpolitikák és eszközök kölcsönösen erősítik 
egymást egész Európa jóllétének érdekében.

Végezetül arról is meg vagyok győződve, hogy a szoros együttműködés és a konstruktív 
politikai párbeszéd biztosítása érdekében a biztosoknak elérhetőnek kell lenniük az európai 
parlamenti képviselők számára. A közlekedésért felelős biztosként az elmúlt 18 hónap során 
munkámat ebben a szellemben próbáltam végezni, és elkötelezem magam amellett, hogy új 
feladatköreim teljesítésekor is ezt az irányt követem majd.

3. Milyen konkrét kötelezettséget 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 a 
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folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, hogy a Parlamentet a 
Tanáccsal egyenrangúan ellássa információval és dokumentumanyaggal.

Az intézményközi együttműködés az Európai Unió döntéshozatali folyamatának 
hatékonysága, legitimitása és a jó kormányzás biztosítása szempontjából alapvető fontosságú.
Az együttműködésnek három alapvető elemre kellene épülnie: az átláthatóságra, a kölcsönös 
bizalomra és az együttműködési szellemre. Emiatt teljes mértékben elkötelezem magam az 
Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretegyezmény rendelkezései, 
valamint a „jobb szabályozásról” szóló intézményközi megállapodás tiszteletben tartása 
mellett.

Éppen ezért – mint ahogyan az eddigiekben is próbáltam – ügyelni fogok arra, hogy a 
Parlament a Tanáccsal egyidejűleg teljes körű tájékoztatásban részesüljön úgy, hogy tagjai 
gyakorolhassák demokratikus ellenőrzési jogukat, és minden tőlem telhetőt meg fogok tenni 
az átláthatóság és az információáramlás javítása érdekében.

Bizottsági megbízatásom alatt a parlamenti bizottságok ülésein, valamint a plenáris üléseken 
való részvételi lehetőséget mindig is kiváló alkalomnak tekintettem a két intézmény közötti 
politikai párbeszéd kiépítésére és megerősítésére. Amennyiben jelölésemet megerősítik, feltett 
szándékom, hogy a jövőben is teljes mértékben éljek ezzel a lehetőséggel.

Politikával kapcsolatos kérdések

4. Mely az a három fő prioritás, amelyek 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? 

Új feladataimat kritikus időszakban veszem át, amikor is a pénzügyi válság iparra gyakorolt 
hatásait kell kezelnünk. Ez megfelelő pillanat a szerkezeti reformok véghezvitelére, 
amelyekre Európának szüksége van ahhoz, hogy polgáraink javára nagyobb termelékenységet 
és gazdasági növekedést biztosítson. Különös figyelmet kell szentelni a több millió európai 
kkv-nak, és erősíteni kell foglalkoztatási és innovációs kapacitásukat. Mindezek figyelembe 
vételével az éghajlatváltozás elleni küzdelem és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaság felé való átmenet egyszerre jelent kihívást és lehetőséget. Kihívás, amellyel csak 
akkor tudunk megbirkózni, ha az innovációra és az új technológiákra támaszkodunk. De 
egyben lehetőség is, hiszen az innovációt támogató európai uniós szakpolitikák lehetővé 
teszik számunkra az európai versenyképesség növelését, ezzel egyidejűleg pedig a új és 
értékes „zöld” munkahelyek megteremtését a jövőbeni vezető piacokon. 

A rám bízott feladat teljességében illeszkedik az új EU 2020 stratégiába és a Barroso elnök úr 
által szeptemberben ismertetett iránymutatásokba. Elsődleges cél az ipar- és 
vállalkozáspolitikának és a belső piac jó működésének a növekedést és az innovációt serkentő 
motorrá történő átalakítása.

Első prioritásom – az EU 2020 stratégia keretében – , hogy megerősítsem Európa ipari 
bázisának versenyképességét. A kihívást az európai ipar átalakítása és szükségleteinek 
felismerése révén a gazdaság talpra állítása jelenti. Ehhez az európai ipar új politikai 
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megközelítésére lesz szükség. Szándékaim szerint még megbízatásom első évében 
meghatározzuk ezt az új megközelítést. Legelőször is, valamint azt követően, hogy 
valamennyi érdekelt féllel konzultálva mélyreható elemzést végzünk erre vonatkozóan, előre 
kell vetíteni az ipar valamennyi alágazatában előálló változásokat, amelyek a gazdasági 
válság, illetve amiatt következnek be, hogy meg kell őriznünk versenyképességünket oly 
módon, hogy alacsony széndioxid-kibocsátású és sokkal inkább tudásalapú gazdaság felé 
fejlődjünk. Integrált iparpolitikai stratégiai keretet fogok létrehozni oly módon, hogy 
megállapítom a képesítések, a K+F, az innovációs képesség, valamint a szabványosítás és a 
szabályozás terén felmerült igényeket. E keret a gazdaságot újra a dinamikus növekedés felé 
tereli majd, újabb forrásokat teremt a fenntartható növekedéshez, valamint biztosítja, hogy 
Európa továbbra is vonzó maradjon az ipar számára. A termékek belső piacának 
megerősítése, valamint a nemzetközi versenyképesség javítása megközelítésem lényeges 
elemeit képezik majd.

Második prioritásom az európai kkv-k fejlesztése lesz, mindenekelőtt az európai 
kisvállalkozói intézkedéscsomag (Small Business Act, SBA) végrehajtásával és 
megerősítésével mind európai, mind pedig tagállami szinten. Új európai vállalkozói kultúra 
kialakításán is fáradozni fogok, támogatva a vállalkozások fejlődési potenciálját és 
nemzetközivé válásukat. Ezenfelül különös figyelmet fordítok majd arra, hogy a kkv-k 
könnyebben hozzáférjenek kinnlevőségeikhez. Ehhez fontos lépés lesz majd a késedelmes 
fizetésekről szóló irányelv elfogadása.

Végezetül pedig eltökélt szándékom a Lisszaboni Szerződés által elsősorban az űrhajózás és a 
turizmus területén bevezetett új hatáskörök és az ipar területére vonatkozó jogalap teljes 
mértékű kiaknázása, amelyre a rendes jogalkotási eljárás fog vonatkozni. Konkrétan 
tökéletesíteni kívánom a globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelést a kutatási 
fázisból a működési fázisba való átmenet lezárásával, valamint a Galileo-rendszer terv szerinti 
kiépítésének biztosításával. Végezetül főként a turizmus terén úgy látom, számos, igen fontos 
lehetőség áll előttünk. 

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 (lásd melléklet) kapcsolatban? 
Személyesen miképpen tudná garantálni a jogalkotási javaslatok megfelelő 
minőségét?

Megpróbálom röviden és tömören megfogalmazni az Önök parlamenti biztosságai által 
kiemelt prioritásokkal kapcsolatos elképzeléseimet.

A versenyképes, környezetbarátabb és megfelelően összekapcsolt gazdaságot célzó „EU 
2020” stratégia egyik kulcsfontosságú eleme az iparpolitika új, integrált megközelítése lesz. A 
cél az, hogy a versenyképes ipar számára, valamint a vállalkozások és az innováció 
fejlesztéséhez stabil és kiszámítható, általános keretfeltételeket teremtsünk. Az európai ipar 
általános helyzetének – erősségei, gyenge pontjai és kihívásai tekintetében történő –
felmérését követően széles körű konzultációt kívánok szervezni valamennyi érdekelt féllel. 
Ebbe az Európai Parlamentet is szorosan be kívánom vonni. 
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Azt is el kell azonban kerülnünk, hogy az ipar és az általa biztosított munkahelyek 
kivonuljanak Európából, és ezáltal a világ más részein növekedjen a környezetszennyezés; ez 
az a jelenség, amit „szénátszivárogtatásnak” neveznek. E célból a Bizottság az ETS-irányelv 
(kibocsátáskereskedelmi rendszer) végrehajtásán dolgozik. A közeljövőben fogják elfogadni 
azoknak az ipari ágazatoknak a jegyzékét, amelyeknek a kibocsátási egységek egy jelentősebb 
részét térítésmentesen kaphatnák. 

Egyik prioritásommá a kkv-kat teszem. Ennek megfelelően ügyelni fogok az európai 
kisvállalkozói intézkedéscsomag (SBA) 2008-as elfogadásakor a vállalkozói kedv 
előmozdítása és a szakpolitikák kialakításánál a „Gondolkozz előbb kicsiben!” elv 
megszilárdítása érdekében mind európai, mind pedig nemzeti szinten tett 
kötelezettségvállalások betartására. 2010 végéig sor kerül az SBA végrehajtásának 
mélyreható vizsgálatára az előrelépések felmérése és az új intézkedések meghatározása 
érdekében. 

A válság miatt az európai kkv-k nehezebben férnek hozzá a finanszírozási lehetőségekhez. 
Ezért az Európai Beruházási Bank (EBB) ígéretet tett arra, hogy 2008 és 2011 között összesen 
30 milliárd eurónyi hitelt bocsát a kkv-k rendelkezésére. Szándékom az, hogy szorosabban 
együttműködjek az EBB-vel annak megvizsgálása érdekében, hogy miként tudnánk 
intézkedéseink hatását olyan kulcsfontosságú ágazatokban fokozni, mint például az ipari 
innováció és a tiszta energia.

Az innováció alapvető fontosságú az Európa 2020 stratégia céljainak megvalósításához.  Az 
„innovációs cselekvési terv” kidolgozásában szorosan együtt kívánok működni a kutatásért és 
innovációért felelős biztossal. E terv pontosítaná, mit is kíván tenni a Bizottság a Parlamenttel 
és a tagállamokkal való partnerségben e célok elérése érdekében. E terv négy elemet foglal 
magában: az innovációnak a kutatáson és fejlesztésen túlmutató, tágabb értelemben vett 
megközelítése, továbbá az európai uniós költségvetési források azokra a területekre való 
irányítása, amelyeken a legnagyobb hatás érhető el általuk, a keretfeltételek javítása és az 
innováció támogatása a közszférában. Ezen túlmenően az állami és a magánszféra erősebb 
partnerségeinek elgondolását is be kellene vezetni, elsősorban az innovatív és lendületesen 
növekvő vállalkozások állami és magánfinanszírozása tekintetében.  

A Lisszaboni Szerződésnek köszönhetően ezentúl az EU hatáskörébe tartozik az űrhajózás, 
mely a tagállamok és az Európai Űrügynökség hosszú sikertörténetére támaszkodhat majd, 
amelynek a Bizottság is részese volt. 

Prioritásaim egyike az, hogy két vezérprojektünket – a Galileot és a GMES-t – sikeressé 
tegyem. Azonban még ennél többet is szeretnék. Az EU-nak szilárd világűrbéli infrastruktúrát 
kell kiépítenie az éghajlatváltozás kezeléséhez. Védelmeznie kell továbbá űreszközeit, és 
polgáraink védelme érdekében hasznosítania kell a bennük rejlő potenciált.

További prioritásaim közé tartozik a világűrrel kapcsolatos tudomány és innováció, valamint 
a tudományos célú kutatás támogatása. Mindkettő összhangban van a Parlament prioritásaival 
és 2008. évi állásfoglalásával. Nagyratörő programról van szó, amelyhez jól működő 
irányítási struktúrákra, megfelelő pénzügyi eszközökre és a célok elérését biztosító 
költségvetésre van szükség. 
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Osztom az Európai Parlament véleményét, mely szerint a fogyasztók számára még 
érzékelhetőbbé kell tenni a belső piacból eredő előnyöket, és optimalizálni kell a meglévő jogi 
keretet.

A termékek forgalomba hozataláról szóló új jogszabályi keret célja a fogyasztók bizalmának 
erősítése a piacon elérhető termékek biztonságát illetően. Ide tartozik a CE-jelölésbe vetett 
bizalom is. Ezzel összefüggésben a fogyasztóknak az e jelöléssel ellátott termékek iránti 
bizalmát a CE-jelölésre vonatkozó tájékoztató kampányok révén kívánom helyreállítani. Ez a 
bizalom azonban annak a rendszernek a megbízhatóságával is összefügg, amelyre a CE-
jelölés épül. Ezért úgy vélem, hogy valamennyi új, a piacfelügyelettel és a harmadik 
országokból származó termékek ellenőrzésével foglalkozó szakpolitika egyik prioritása a 
belső piac működésének javítása kell, hogy legyen. A Bizottság 2013-ig jelentést készít a 
piacfelügyeletről. A játékbiztonságról szóló irányelvnek köszönhetően már megfelelő 
szabályozási kerettel rendelkezünk. 

Ezenfelül elkötelezem magam arra, hogy ismertetni fogok Önökkel valamennyi, a jogalkotási 
kezdeményezések kapcsán a DG ENTR által végzett hatásvizsgálatot. E hatásvizsgálatok 
mindenekelőtt a meglévő irányelveknek a fentiekben említett termékek forgalmazásával 
kapcsolatos új jogi kerethez (2010 vége) történő igazítását, a „gépekről”, valamint a 
„rádióberendezésekről és távközlő végberendezésekről” szóló jogszabályok felülvizsgálatát és 
a gépjárműágazat kibocsátására vonatkozó jogszabályi keretet (2012–2015) fogják érinteni.  
Fel kívánom gyorsítani továbbá az interoperábilis szabványok kidolgozását, valamint 
erősíteni az európai szabványosítási rendszerbe vetett bizalmat; terveim szerint 
„szabványosítási csomagot” fogok Önök elé terjeszteni a rendszerbe vetett bizalom növelése 
és az innovációhoz való hozzájárulás céljából, szem előtt tartva természetesen a kkv-k 
érdekeit is.

Eltökélt szándékom, hogy továbbra is követem a REACH alábbi célkitűzéseit: az emberi 
egészség és a környezet védelme, valamint a versenyképesség és az innováció. Számomra 
prioritás a REACH-rendelet helyes végrehajtása, és a 2010. év e tekintetben döntő fontosságú 
lesz, mivel ekkor lesznek esedékesek az első határidők az anyagok regisztrálására. Arról is 
meg vagyok győződve, milyen fontos a REACH 2012-re előirányzott felülvizsgálata, ezért e 
tekintetben szorosan együtt fogok működni a környezetvédelemért felelős biztossal.

Tudatában vagyok annak, milyen nehézségekkel állnak szemben a vállalkozások –
nevezetesen a kkv-k – az anyaginformációs cserefórumok működése tekintetében. Ez 
utóbbiért azonban az ipar felel. A Bizottság, az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) és 
az ipari szövetségek ugyanakkor minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy 
segítsék a vállalkozásokat a regisztrálási dokumentációik elkészítése során felmerülő 
nehézségek leküzdésében. 

Az Európai Parlament teljes joggal hívta fel a figyelmet arra, hogy a nanoanyagokat eltérő 
előírásokat tartalmazó csomag keretében kell szabályozni, mivel a nanotechnológiák 
különböző ágazatokban való alkalmazásának lehetőségei csaknem korlátlanok, és különleges 
jellemzőkkel rendelkeznek. 2011-ben a Bizottság jelentést fog benyújtani a bevezetett 
intézkedésekről. Ügyelni fogok arra, hogy – a Parlament kérésének eleget téve – a Bizottság 
minden egyes jogalkotási javaslata tekintettel legyen a nanoanyagok tematikájára is. 



PE431.152v01-00 8/8 CM\800924HU.doc

HU

Magától értetődik, hogy a fentiekben említett valamennyi kérdésben számítok az Európai 
Parlament tanácsaira és támogatására, hogy közösen sikeresen tudjuk őket megvalósítani.


