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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 menetrendjének előmozdításához? Hogyan 

valósítja majd meg a nemek közötti egyenlőség érvényesítését, és hogyan integrálja a 

nemek közötti egyenlőség szempontjait a tárcájához tartozó valamennyi szakpolitikai 

területbe? 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 elmúlt két évben a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztosként 

tevékenykedtem, azelőtt pedig nyolc éven át az Európai Parlament képviselője voltam. 

Elkötelezett európaiként úgy vélem, hogy nincs nagyobb politikai megtiszteltetés annál, mint 

hogy Európáért dolgozhatok, különösen a jelenlegi, kihívásokkal teli időszakban. 

Meggyőződésem, hogy Európa jövője az egységünk erejében rejlik. A megválasztott elnök 

két feladatkörrel bízott meg. 

Egyfelől arról kell gondoskodnom, hogy az oktatás, a kutatás és az innováció 

tudásháromszöge hozzájáruljon törekvéseink és szélesebb értelemben vett céljaink 

megvalósításához. Ezen a területen a kutatással és innovációval kapcsolatos ügyekben a 

digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök irányítása alatt, az oktatással, a 

kultúrával, az ifjúsággal és a sporttal kapcsolatos ügyekben pedig az európai életmód 

védelméért felelős alelnök irányítása alatt fogok tevékenykedni. Mindez hozzá fog járulni a 

versenyképességünk előmozdításához és biztosítja, hogy Európa élen járjon a digitális és a 

klímasemleges átalakulásban. E politikák együttes kezelése biztosítani fogja, hogy az 

emberek megfelelő készségekre tegyenek szert ahhoz, hogy sikert érhessenek el folyamatosan 

változó társadalmunkban. Ami egykor arra motivált, hogy belépjek a politika világába, és ami 

ma biztosjelöltként is leginkább motivál, az az, hogy a lehető legmagasabb mértékű 

inkluzivitást biztosítsam és az európai polgárok érdekében tevékenykedjek, éljenek bárhol is 

Európában. 

Másfelől a fiatalabb generációkra és az ő helyzetük megerősítését szolgáló lehetőségekre 

fogok összpontosítani. A sokféleség, az alapvető jogok és értékek tekintetében Európa 

lényegét a kultúra jelenti. Az európai életmód védelmezéséért felelős alelnök irányítása alatt, 

az európai értékteremtőkkel közösen továbbra is a kultúra előtérbe helyezésén fogok 

dolgozni. Politikai fellépésem középpontjában a jövőben is kulturális örökségünk – többek 

között digitális eszközök révén történő – megőrzése áll. 
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Ezek a szakpolitikai tevékenységek szükségszerűen az elmúlt két évben szerzett 

tapasztalataimra épülnek. A digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztosként a 

Horizont 2020 program IKT-részét (13 milliárd EUR), az Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszközt (1 milliárd EUR) és a Kreatív Európa programot (1 milliárd EUR, MEDIA) 

irányítottam. Ezen túlmenően sikeresen előkészítettem a következő pénzügyi kerethez a 

Digitális Európa program létrehozására irányuló javaslatot, amelynek többek között hozzá 

kell majd járulnia ahhoz, hogy kutatási és innovációs eredményeket be lehessen építeni az 

európai iparba. 

A finanszírozáson túl számos, a korábban az irányításom alá tartozó szakpolitika közvetlenül 

releváns az új portfólióm szempontjából. Ez a helyzet például a szerzői jogra és az 

audiovizuális művekre vonatkozó új szabályok esetében, amelyekről a Bizottság nevében 

folytattam tárgyalásokat, és amelyek kiemelt fontosságúak az európai kultúra számára. Egy 

másik példa a digitális oktatási cselekvési terv, amelyet az oktatásért, a kultúráért, az 

ifjúságért és a sportért felelős európai biztossal együtt nyújtottam be, és amelyet a következő 

ciklusban tervezek aktualizálni. Végezetül szeretném kiemelni, hogy folyamatos 

elkötelezettséget tanúsítottam a digitális készségek iránt, amelyet a Horizont 2020 

keretprogramból finanszírozott, de az Erasmus+ program keretében végrehajtott, szakmai 

gyakorlatra irányuló program létrehozása is példáz. Ez több ezer fiatal európai pályakezdő 

számára nyújtott segítséget ahhoz, hogy külföldön szerezzen digitális tapasztalatot. 

A nemek közötti egyenlőség szempontjainak szakpolitikai integrálása és általános 

érvényesítése politikai tevékenységem egyik prioritása volt és a jövőben is az marad. Az 

előző ciklusban kidolgoztam és népszerűsítettem a „Nők a digitális ágazatban” elnevezésű 

stratégiát, amely összefogja a nemekkel kapcsolatos digitális sztereotípiák leküzdésére és új 

példaképek népszerűsítésére irányuló fellépéseket; valamint fejleszti a lányok és a nők 

digitális készségeit és a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a 

matematika (STEM) terén való oktatását, illetve ösztönzi a nők digitális vállalkozói 

tevékenységét. Ezt a „Nők a digitális világban” című eredménytábla is figyelemmel kíséri, 

amely a digitális gazdaság és társadalom fejlettségi mutatójának és az európai szemeszter 

keretében készült jelentéseknek a része. A #DigitalRespect4Her kampány felhívta a figyelmet 

azokra a nehézségekre, amelyekkel a nők az interneten szembesülnek. Valamennyi tagállam 

és 23, vezető technológiai cég és médiavállalat vezérigazgatói nyilatkozatot írtak alá arról, 

hogy vállalati szinten inkluzív munkakörnyezetet hoznak létre. Az audiovizuális ágazatban 

megkezdtük a nemek közötti egyensúly nyomon követését a Kreatív Európa program MEDIA 

alprogramjának keretében, és útjára indítottuk a „Mozgásban a nők” kezdeményezést egy, a 

bevált gyakorlatokat tartalmazó útmutatóval.  

A nemzetközi partnereinkkel folytatott kapcsolataink tekintetében is mindig következetesen 

európai megközelítést alkalmaztam. Ebben az összefüggésben erőteljesen kiterjesztettük 

valamennyi digitális projekt dimenzióját, például a Nyugat-Balkánra vonatkozó digitális 

menetrendet, illetve a keleti partnerség, Afrika és a dél-mediterrán térség közötti kapcsolatot. 

Ezért kötelezettséget vállalok arra, hogy új feladatkörömben továbbra is 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.  

Biztosi kinevezésem esetén maradéktalanul tiszteletben tartom a Szerződés betűjét és 

szellemét, és különösen azt az előírást, hogy mindig az európai érdekek védelmében járjak el, 

és senkitől ne fogadjak el utasításokat. Továbbra is tiszteletben fogom tartani az Európai 
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Bizottság tagjaira vonatkozó magatartási kódexet és annak az összeférhetetlenségre vonatkozó 

rendelkezéseit. Érdekeltségi nyilatkozatom teljes körű és a nyilvánosság számára is 

hozzáférhető. Ahogy azt korábbi megbízatásom során is tettem, változás esetén 

haladéktalanul aktualizálni fogom. 

 

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 igényei tekintetében? A tervezett kezdeményezésekkel vagy a folyamatban lévő 

eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, hogy a Parlamentet a Tanáccsal egyenrangúan 

ellássa információval és dokumentumanyaggal? 

Biztosi kinevezésem esetén teljes politikai felelősséget vállalok a hatáskörömbe tartozó 

tevékenységekért. Nagy jelentőséget tulajdonítok a kollegialitás elvének, és teljes mértékben 

együtt fogok működni a biztosi testület többi tagjával.  

Magam is háromszor szereztem európai parlamenti mandátumot, így tisztelettel és 

elkötelezettséggel fogok továbbra is szorosan együttműködni a Parlamenttel és az érintett 

bizottságokkal mind a politikai döntéshozatali folyamat, mind pedig a politikai párbeszéd 

valamennyi szakaszában. 

Teljes mértékben elkötelezett vagyok a vezérelvek iránt, amelyek lehetővé teszik a hatékony 

intézményközi együttműködést, valamint a hatékony és legitim uniós döntéshozatali 

rendszert. Ezek közé tartozik a nyitottság, a kölcsönös bizalom, a hatékonyság és a rendszeres 

információcsere. Teljes odaadással támogatom a Bizottság megválasztott elnökének politikai 

iránymutatásait és a megbízólevelek útmutatásait, amelyek teljes mértékben tükrözik ezeket 

az elveket, és hangsúlyozzák az Európai Parlament és a Bizottság közötti különleges 

partnerség megerősítésére irányuló szándékot. Biztosi kinevezésem esetén minden tőlem 

telhetőt megteszek e cél elérése érdekében, és ennek során maximálisan tiszteletben fogom 

tartani az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 2010. évi 

keretmegállapodás és a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. évi intézményközi 

megállapodás rendelkezéseit. 

Vállalom, hogy – amint jelenlegi megbízatásom idején is tettem – részt veszek valamennyi 

releváns plenáris ülés vitájában, bizottsági ülésen és háromoldalú egyeztetésen. Gondoskodni 

fogok arról, hogy az Európai Parlament illetékes bizottságai is tájékoztatást kapjanak a 

felelősségem alá tartozó területek jelentősebb fejleményeiről, ugyanakkor tökéletesen 

tisztában vagyok azzal, hogy a Parlament és a Tanács felé egyenlő bánásmódot kell tanúsítani.  

Különösen biztosítani fogom a rendszeres információáramlást az illetékes parlamenti 

bizottságok elnökei felé, közvetlenül fogok kommunikálni a bizottsági tagokkal, és 

rendelkezésre fogok állni a kétoldalú ülések számára. 

Arról is gondoskodom, hogy az Európai Parlament képviselői a Bizottsághoz intézett és a 

hatáskörömbe tartozó kérdéseikre gyors és pontos választ kapjanak. Mindig meg fogok 
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jelenni az Európai Parlament plenáris és bizottsági ülésein, ha beidéznek egy kérdés 

megválaszolása vagy bármilyen konkrét válasz megadása céljából. 

Egyetértek a megválasztott elnök politikai iránymutatásaival, amelyek értelmében ahhoz, 

hogy visszanyerjük a polgárok Unióba vetett hitét, intézményeinknek nyíltan és 

feddhetetlenül kell cselekedniük az átláthatósággal kapcsolatos kérdésekben. 

Ezért teljes mértékben elkötelezett vagyok az Európai Parlament és a Bizottság közötti 

kapcsolatokról szóló keretmegállapodásban és a jogalkotás minőségének javításáról szóló 

intézményközi megállapodásában szereplő, az átláthatóságra és az információáramlásra 

vonatkozó széles körű rendelkezések végrehajtása iránt. Különös figyelmet fogok fordítani e 

rendelkezések tiszteletben tartására a Parlament bizottságaival folytatott strukturált 

párbeszédekben és egyéb kapcsolataimban.  

Különösen civil párbeszédek folytatása révén további erőfeszítéseket fogok tenni annak 

érdekében, hogy a polgárok tájékoztatást kapjanak a Bizottságnak az uniós intézményi 

struktúrában betöltött szerepéről. Emellett a hatáskörömbe tartozó szakpolitikai javaslatok 

kidolgozása és a programvégrehajtás is a szakértőkkel és a nyilvánossággal folytatott 

megfelelő konzultációkon fog alapulni, a minőségi jogalkotás elveivel összhangban.   

Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a Bizottság megválasztott elnöke támogatja az 

Európai Parlament kezdeményezési jogát, valamint azzal kapcsolatos elkötelezettségével is, 

hogy a Bizottság – az arányosság, a szubszidiaritás és a minőségi jogalkotás elveinek 

maradéktalan tiszteletben tartása mellett – mindig a képviselők többségének szavazatával, 

jogalkotási aktussal elfogadott parlamenti állásfoglalások szerint járjon el. 

A következő biztosi testületnek az Európai Parlamenttel való elmélyített partnerség iránti 

elkötelezettsége részeként együtt fogok működni a Parlamenttel az EUMSZ 225. cikke 

szerinti állásfoglalások megvitatása során. Vállalom, hogy szorosan együttműködöm az 

illetékes parlamenti bizottságokkal, és aktívan részt veszek az EUMSZ 225. cikke szerinti 

határozatok előkészítésében. Erősen hiszek abban, hogy ez javítani fogja a párbeszédet, a 

bizalmat és a közös cél érdekében történő együttműködés érzését.  

Arról is gondoskodom, hogy az Európai Parlamentet rendszeresen tájékoztassák, különösen a 

jelentősebb események előtt és a hatáskörömbe tartozó területeken folytatott nemzetközi 

tárgyalások kulcsfontosságú szakaszaiban.  

Teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy az információk és dokumentumok 

rendelkezésre bocsátása az Európai Parlament és a Bizottság közötti partnerség 

elmélyítésének alapvető eleme. Ezért kötelezettséget vállalok arra, hogy teljes mértékben 

végrehajtom a két intézmény közötti keretmegállapodás és a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló intézményközi megállapodás vonatkozó rendelkezéseit. Gondoskodni fogok 

arról, hogy a hatáskörömbe tartozó területeken az információk megosztása tekintetében 

tiszteletben tartsák a társjogalkotók egyenlőségét. 

 

Kérdések a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről 

1. Portfólió 

Oktatásügy: Az Ön feladata, hogy 2025-re létrehozza az európai oktatási térséget. 

Hogyan fogja biztosítani, hogy a közelmúltban elfogadott intézkedések kézzelfogható, 
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konkrét eredményekké váljanak, és milyen további intézkedéseket tervez e cél elérése 

érdekében? Hogyan látja a digitális készségekkel és a médiaműveltséggel kapcsolatos 

uniós politika jövőjét, és milyen következő lépéseket tervez a digitális oktatási cselekvési 

tervvel kapcsolatban? Azt a feladatot kapta, hogy a következő többéves pénzügyi 

keretben megháromszorozza az Erasmus+ költségvetését, és hogy a programot 

inkluzívabbá és nyitottabbá tegye a kevesebb lehetőséggel rendelkező emberek számára 

is. Hogyan kívánja biztosítani, hogy a költségvetés növelése ténylegesen megvalósuljon 

az új többéves pénzügyi keretben, és konkrétan hogyan fogja az Erasmus+ programot 

inkluzívabbá tenni? Hogyan fogja támogatni az uniós egyetemek között az oktatás és a 

kutatás egységesebb szakpolitikai megközelítését? Milyen elképzelései vannak a hosszú 

távú uniós oktatáspolitikával kapcsolatban?  

 

Az európai oktatási térség létrehozására irányuló munka irányítása a megbízólevelem egyik 

kulcsfontosságú eleme. Teljes mértékben tiszteletben tartva a Szerződés oktatási vonatkozású 

hatásköreit, szorosan együtt fogok működni az Európai Parlamenttel, a tagállamokkal és az 

oktatási terület érdekelt feleivel. Az Európai Parlament és a tagállamok nagyon pozitívan 

viszonyulnak az európai oktatási térséghez; a megvalósításához szükséges kiemelt 

tevékenységi területeket a 2017. decemberi Európai Tanács azonosította. Ez máig tartó 

lendületet adott a folyamatnak. Ezért maximálisan ki fogom használni az Unió által biztosított 

kereteket a tagállamok által az oktatás és a képzés terén tapasztalt, nagyrészt közös 

kihívásokkal kapcsolatos információcsere, összehasonlítás, teljesítményértékelés és kölcsönös 

tanulás céljaira. Külön figyelmet fogok fordítani a magas színvonalú és innovációvezérelt 

oktatási és képzési rendszerek elérhetővé tételére. Törekedni fogok a tanulmányok más 

országban történő folytatását és a diákok szabad mozgását nehezítő akadályok leküzdésére; 

melyek egyikét az európai diákigazolvány hiánya jelenti. Támogatni fogom a határokon 

átnyúló tanulási célú mobilitást, valamint az oktatási és képzési célú együttműködéseket, nem 

utolsósorban az európai egyetemek hálózatainak kialakítására irányuló kísérleti projekt 

továbbfejlesztése révén. Folytatom a kulcsfontosságú kompetenciákkal, a minőségi 

koragyermekkori neveléssel, a diplomák és a tanulmányi eredmények kölcsönös 

elismerésével, valamint a nyelvtanulással kapcsolatban már megkezdett munkát.  

Az Erasmus program ügyében mindent meg fogok tenni, hogy a Bizottság megválasztott 

elnökének – az Európai Parlament kívánságát tükröző – felhívása értelmében sikerüljön 

megháromszorozni a költségvetést. Egy jelentősen kibővített költségvetés a program inkluzív 

jellegének erősítése szempontjából is döntő jelentőségű. A tervezett intézkedések közé 

tartoznak a sajátos igényekkel rendelkező személyeknek nyújtott célzott támogatások, a 

hátrányos helyzetűek szükségleteihez igazodó rugalmasabb keretek, valamint a program 

szélesebb körű ismertségét célzó intézkedések. Emellett meg fogom vizsgálni, hogyan lehetne 

a strukturális alapok és az InvestEU keretében támogatni a tagállamokat abban, hogy – a 

szociális jogok európai pillérének első alapelvével összhangban – mindenki számára egyenlő 

hozzáférést biztosíthassanak magas színvonalú, inkluzív oktatási lehetőségekhez. 

A digitális átalakulás sebességét és léptékét látván sürgősen fel kell gyorsítani lépéseinket a 

digitális készségek terén. Az EU lakosságának 43%-a alacsony szintű digitális képzettséggel 

rendelkezik, 17%-uk digitális analfabéta, ezért a kirekesztődés komoly veszélyének van 

kitéve. A Bizottság megválasztott elnöke egyértelművé tette, hogy számunkra ez egy kiemelt 

terület. Meggyőződésem szerint a digitális oktatási cselekvési terv megérett a frissítésre. 

Tanulmányok is igazolják, hogy ennek során a tanárokra különös figyelmet kell majd 

fordítanunk; mert ők is nagyon szeretnék fejleszteni digitális készségeiket és a technológiát 

munkájuk támogatására használni. Ha sikerül fokoznunk a tanárok digitális kapacitását és 

bizalmát, akkor könnyebben fel tudják majd vértezni a fiatalokat azokkal a digitális 
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készségekkel, amelyekre mind szakmai pályafutásukhoz, mind pedig a társadalmi életben 

való részvételükhöz szükségük lesz.  

Egy másik kiemelt terület a digitális oktatási lehetőségek kiterjesztése. Biztosítanunk kell, 

hogy az oktatási intézmények az egész életen át tartó tanulás távlatában megfeleljenek a 

digitális kor követelményeinek. Külön figyelmet fogok fordítani az olyan lehetőségekre, mint 

a virtuális szabadegyetemek, hogy a lehető legtöbb embert meg tudjuk szólítani. Okosan kell 

használnunk a digitális technológiát ahhoz, hogy az oktatást egyszerre hatékonyabbá és 

befogadóbbá tehessük.  

Ugyanakkor minden erőfeszítésünknek azt a fő célt kell szolgálnia, hogy a fiatal generációk 

szilárd digitális készségekre tegyenek szert. Ezt többek között úgy valósíthatjuk meg, hogy a 

mindenki számára biztosítandó digitális jártasságra, számítástechnikai és informatikai 

ismeretekre összpontosítunk, hogy a gyermekek és a fiatalok megértsék a digitális 

technológiát, és kritikusan viszonyuljanak hozzá – mind a benne rejlő lehetőségek, mind 

pedig a veszélyek tekintetében. A világ már digitális, ahogyan a gyermekeink élete is, az 

oktatás azonban lépéshátrányban van.  

A kutatás és az oktatás elválaszthatatlan egymástól. Nem lehet szó élvonalbeli kutatásokról 

olyan jól képzett és felkészült emberek nélkül, akik megfelelő hozzáállással és 

szemléletmóddal is rendelkeznek ahhoz, hogy új felfedezésekre vállalkozzanak. A kutatás 

szerves folytatása az egész életen át tartó tanulásnak. Igazából az európai felsőoktatási 

intézmények többsége egyszerre foglalkozik mindkettővel, és már a jelenlegi mobilitási 

programok keretében is összekapcsolódik az oktatás a kutatással. Az új programok azonban 

még több szinergialehetőséget fognak kínálni. Kinevezésem esetén az oktatásért és a 

kutatásért egyaránt felelős biztosként határozott lépéseket fogok tenni annak érdekében, hogy 

az érdekelt felekkel együttműködésben még szorosabban összekössem e két szakpolitikai 

területet.  

Mindent összevéve az uniós oktatáspolitikával kapcsolatos hosszú távú elképzeléseim 

szorosan összefüggenek az európai oktatási térséggel. Maradéktalanul támogatom azt a 

nagyra törő politikai elképzelést, hogy egy olyan térséget kell létrehozni, ahol a határok nem 

állnak a tanulmányok és a kutatás útjába; ahol a diákok és a tanárok többsége számára az a 

természetes, hogy külföldön végzik tanulmányaikat vagy munkájukat, ahol az oktatási 

intézmények mindenki számára magas színvonalú, inkluzív oktatást kínálnak. 

Kultúra: Ön azt a feladatot kapta, hogy mozdítsa elő az európai kulturális menetrendet. 

Hogyan fogja biztosítani, hogy közös uniós szakpolitikai és finanszírozási megközelítés 

alakuljon ki a kultúrával kapcsolatban, és milyen lépésekre van szükség ennek 

megvalósításához? Szélesebb körű, nagyra törőbb uniós kulturális stratégiára van 

szükségünk? Hogyan fogja biztosítani az Unió kulturális politikájának jobb láthatóságát 

és a kulturális örökség 2018-as európai évének aktív nyomon követését? Hogyan fogja 

biztosítani, hogy az uniós szakpolitika tiszteletben tartsa és előmozdítsa a kulturális és 

nyelvi sokszínűséget? Az Ön felelősségi körébe tartozik a kulturális és kreatív ágazatok 

támogatása is. Milyen további uniós intézkedéseket tart szükségesnek ezen ágazatok 

támogatásához?  

 

A kultúrával kapcsolatban valóban létfontosságú a közös szakpolitika és finanszírozás, mivel 

a kultúra számos szakpolitikai területen jelen van az oktatástól a kutatásig, a társadalmi 

kohéziótól a külkapcsolatokig. A kultúrára egyéb programok keretében is jelentős uniós 

finanszírozás áll rendelkezésre. Példaként említhetném, hogy a 2014–2020-as időszakban az 
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európai strukturális és beruházási alapokból a kultúrára rendelkezésre álló teljes finanszírozás 

több mint 9 milliárd euróra becsülhető, ami jócskán meghaladja a Kreatív Európa program 

pénzügyi kapacitását. Ennek tudatában szorosan együtt fogok működni a biztosok 

testületével, valamint a tagállamokkal és a régiókkal is, hogy a kulturális beruházások 

biztosan kellő hangsúlyt fektessenek az integrált helyi fejlesztési stratégiákra. 

Az európai kulturális menetrendben meghatározott célkitűzések és elvek hasznos útmutatóul 

szolgálnak a szakpolitikai területek és intézmények közötti együttműködéshez.  

A kulturális örökség európai éve (2018) kiváló példa volt arra, hogy a különböző uniós 

szakpolitikák és programok közötti szinergiák hogyan válhatnak a közösségek hasznára az 

egyének, a települések, a régiók, a városok és esetenként az államok szintjén. Az európai év 

egyetlen világos célt tűzött maga elé: az egész Európa számára erőforrást jelentő közös 

európai örökségünk népszerűsítését. Az európai év sikeréhez a Bizottság 15 különböző 

szolgálata járult hozzá, pontosan úgy, ahogy magam is elképzelem a folytatást: 

együttműködésben, erőink egyesítésével és minden fél maximális odaadásával. Fontos 

szakpolitikai célom, hogy a kulturális örökség hozzájáruljon korunk sürgető kérdéseinek 

megválaszolásához, különös tekintettel a társadalmi befogadásra, a fenntartható fejlődésre és 

az éghajlatváltozásra. 

Amint évről-évre az Európa Kulturális Fővárosa program, a kulturális örökség európai éve is 

jelentősen növelte az uniós kulturális politika ismertségét és láthatóságát. Több millió európai 

polgárhoz elért, és rámutatott, hogy a kultúra uniós szinten is kiemelt figyelemnek örvend. 

Azt gondolom, tanulhatunk ebből a tapasztalatból. Meg fogom vizsgálni, hogyan 

növelhetnénk a már folyamatban lévő tevékenységeink, például a kultúra területén jelenleg 

kiosztott különféle díjak láthatóságát. Ahhoz, hogy Európa ki tudja bontakoztatni a 

kreativitásban rejlő hatalmas potenciálját, előtérbe kell helyeznünk a kreativitást, mint a 

versenyképes és fenntartható Európa egyik kulcskompetenciáját. Mindehhez azonban végig 

szem előtt kell tartanom megbízatásom sarokkövét: kulturális és nyelvi sokszínűségünk 

védelmét és támogatását, az utóbbi esetében például a műfordítási program folytatásával. 

Emellett proaktív módon szeretnék segítséget nyújtani ahhoz is, hogy a különböző országok 

szerzői saját nyelvükön is olvasókra találjanak más országokban. 

Úgy vélem, hogy a kulturális és kreatív ágazatok valódi európai stratégiájának a meglévő 

gyakorlatok és a jövőbeli kihívások megértésén kell alapulnia, több területre ki kell terjednie, 

valamint a hatást és a fenntarthatóságot kell szem előtt tartania. A Bizottság már jó úton 

halad, és javaslatot tesz az Európai Innovációs és Technológiai Intézeten belül egy új 

tudományos és innovációs társulás létrehozására, amely a kulturális és kreatív ágazatokkal 

foglalkozik. A bizottsági megközelítés célja új ötletek tesztelése, az ágazatok közötti 

kapcsolatok előmozdítása, a vállalkozók más vállalkozókkal, cégekkel és a legjobb 

kutatásokkal történő összekapcsolása, hogy meg lehessen oldani ezen ágazatok véleményem 

szerint legnagyobb problémáját: a szétaprózódottságot. A cél a finanszírozáshoz való 

hozzáférés akadályainak felszámolása, a kritikus tömeg elérése és az ún. silómentalitás 

megtörése, hogy ezek az ágazatok együtt nagyobbra nőhessenek, és világszerte elérhetőbbé 

tegyék kultúránkat. 

 

Ifjáság és sport: Ön szerint melyek az Unió politikai prioritásai az ifjúság és a sport 

területén? Hogyan fogja biztosítani, hogy az ifjúsági stratégia kézzelfogható 

eredményeket hozzon a fiatalok számára? Hogyan kívánja biztosítani, hogy a fiatalok 

jobban elköteleződjenek az uniós szakpolitikai döntéshozatal és az európai polgárság 
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mellett? Hogyan kívánja megszólítani a különböző háttérrel rendelkező és a 

hátrányosabb helyzetű fiatalokat? Azzal, hogy a sport témája bekerült a Lisszaboni 

Szerződésbe, fejlődött az e területtel kapcsolatos uniós politikai döntéshozatal. Hogyan 

látja az Unió szerepét a sportpolitika jövőjének alakításában, és véleménye szerint 

vannak-e olyan konkrét sportpolitikai területek, ahol uniós intézkedéseket kell 

előirányozni? 

 

Az ifjúság és a sport területén valóban szorosan összefonódnak a prioritások. Az ifjúsági 

stratégia révén célunk „a fiatalok bevonása, összekapcsolása és felelősségvállalásuk 

ösztönzése”, hogy bevonjuk őket a demokratikus életbe és közelebb vigyük őket az Unióhoz. 

A sport európai dimenziójának előmozdítása érdekében tett erőfeszítéseink célja, hogy 

megszólítsuk a társadalom peremére szorult embereket, befogadó közösségek tagjaivá tegyük 

őket, és közben mindenkit egészséges életmód folytatására buzdítsunk. 

Az ifjúságpolitika terén a legfőbb célom annak biztosítása, hogy minél több fiatal részesüljön 

az uniós politikák és programok előnyeiből, és egyenlő esélyekkel vehessenek részt bennük. 

Bár már most is sok fiatalt meg tudunk szólítani csereprogramokon és különböző 

párbeszédeken keresztül, még messze vagyunk attól, hogy elérjük az európai fiatalok 

többségét. Következésképpen szakpolitikáinkat és programjainkat inkluzívabbá kell tennünk, 

és több fiatalt kell részvételre ösztönöznünk, hátterüktől, iskolázottságuktól vagy pénzügyi 

lehetőségeiktől függetlenül. E tekintetben már sikerült némi előrelépést tennünk. Az uniós 

ifjúsági párbeszédet egyre inkább helyi szintre tereltük, és a fiatalok immár könnyen 

csatlakozhatnak olyan uniós kezdeményezésekhez, mint az Európai Szolidaritási Testület 

vagy a DiscoverEU.  

Az EU ifjúsági stratégiája jövőképpel szolgál a fiatalabb európai generációk számára. Segít 

azonosítani a fiatalok előtt álló kihívásokat és megtudni, hogyan tud az EU segítséget nyújtani 

megoldásukhoz. Olyan szakpolitikai keretet alakít ki, amely részesülhet az Erasmus+, az 

Európai Szolidaritási Testület és a DiscoverEU támogatásában. Meghatározza a tagállamok 

nemzeti ifjúságpolitikájának irányait. Végül, de nem utolsósorban az EU ifjúsági stratégiája 

esélyt ad a fiataloknak arra, hogy részt vegyenek az uniós szakpolitikai döntéshozatalban. 

Ahhoz, hogy biztosítsuk fiataljaink szerepvállalását, nem elég platformot biztosítanunk 

számukra, ahol hallathatják a hangjukat. Figyelmesen meg is kell hallgatnunk őket, és 

komolyan kell vennünk a véleményüket. Továbbítani fogom gondolataikat az ifjúsági 

tanácsban ülésező miniszterekhez, amikor a tagállamok részéről cselekvésre van szükség. Az 

oktatástól a sportig és a kultúráig terjedő portfólióm adta összes lehetőséget a fiatalok javára, 

az ő igényeik kielégítésére és aggályaik eloszlatására igyekszem majd használni. 

A sport terén véleményem szerint az EU egyre fontosabb szerepet játszik. Segítjük a 

tagállamokat a közös kihívások azonosításában és a lehetséges megoldások kidolgozásában az 

összes érintett érdekelt féllel szoros együttműködésben és a sportszervezetek autonómiájának 

maradéktalan tiszteletben tartásával. Ezen a területen négy politikai prioritást kívánok 

kiemelni. Az első a sport tisztaságának védelme. A mérkőzések eredményének tiltott 

befolyásolása terén valódi előrelépést szeretnék látni. Gyorsan fel fogom venni a kapcsolatot 

az elnökséggel annak megvizsgálása érdekében, hogyan lehet a sportversenyek tiltott 

befolyásolásáról szóló egyezményre vonatkozó, évekkel ezelőtt elakadt folyamatot 

újraindítani. A sport tisztasága azonban nem merül ki a mérkőzések eredményének tiltott 

befolyásolása és a dopping elleni küzdelemben. Részét képezi a jó kormányzás, az 

átláthatóság, a demokrácia és a nemek közötti egyenlőség sportszervezeteken belüli 

előmozdítása is. A második kiemelt téma a fizikai inaktivitás aggasztó tendenciája Európában. 

Maximálisan ki kell használnunk a sport társadalomra gyakorolt pozitív hatását.  A sport 
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összeköti az embereket, közösségeket teremt és segít megőrizni az emberek egészségét. Ezért 

szeretném kihasználni ezt a lehetőséget, és a sportot az európai polgárok egészségének 

javítására, valamint a társadalmi befogadás és a nemek közötti egyenlőség előmozdítására 

használni. A harmadik fontos dolog, hogy a sport nemcsak társadalmi, hanem gazdasági 

szempontból is előnyös. A sportágazat jelentős mértékben hozzájárul 

versenyképességünkhöz, és sok munkahelyet is biztosít.  Ezért a sportot szeretném a 

gazdasági növekedés, a foglalkoztatás és az innováció motorjává tenni. A negyedik prioritás: 

az Európai Parlament élénk érdeklődést tanúsít a tömegsport fejlesztése iránt, ezért a 

következő hónapok során kiemelt jelentőséget kívánok tulajdonítani az arról szóló vitának, 

hogy hogyan tudnánk még jobban segíteni a helyi és regionális szervezeteinknek. Szeretném, 

ha ez lenne az EU soron következő sportfórumának témája. 

 

2. A Bizottságon belüli koordináció 

Az oktatás, a kultúra, az ifjúság és a sport számos területén (digitális készségek, 

nemzetközi együttműködés, Európai Szolidaritási Testület, Kreatív Európa stb.), az Ön 

portfóliója átfedésben van más biztosokéval vagy valamely alelnökével. Hogyan kívánja 

biztosítani a Bizottságon belüli összehangolt megközelítést? Hogyan jelenik majd meg ez 

a koordináció és együttműködés a politikai döntéshozatalban? Hogyan fogja biztosítani 

az oktatás, a kultúra, az ifjúság és a sport területén meglévő tevékenységek és 

kezdeményezések koordinált megközelítését? Megbízatása elnevezésében szerepel az 

„innováció” szó. Hogyan fogja előmozdítani az innovációt az oktatásban, a kultúrában 

és a kreatív ágazatokban?  

 

A megbízólevelemből egyértelműen kiderül, hogy jelölésem Európai Parlament általi 

jóváhagyása esetén én leszek az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságért és a sportért felelős 

biztos. Tudom, hogy a portfólióm átfedésben lesz például Nicolas Schmit biztosjelöltével, aki 

a szakképzésért és a felnőttoktatásért felel, valamint a digitális ügyekért felelős Sylvie 

Goulard biztosjelöltével. A portfólióm részét képező szakpolitikai területek némelyike az 

elnökjelöltek koordinációja alá fog tartozni. A biztosok egy csoportjának munkáját irányító és 

koordináló alelnöki rendszer már a jelenlegi Bizottság keretében is működik, és 

bebizonyította, hogy hatékony eszköze lehet a portfóliók és teamek közötti falak lebontásának 

és a közös munkának.  

Természetesen szorosan együtt fogok működni a biztosi testület többi tagjával annak 

érdekében, hogy szakpolitikai tevékenységeink összhangban legyenek és kiegészítsék 

egymást, és hogy tőkét tudjunk kovácsolni a tárcáink közötti szinergiákból.  

Az elnevezésében is szereplő „innováció” szó a portfólióm jövőorientált jellegére utal. Az 

oktatás, az ifjúság, a kultúra és a sport valóban szorosan kötődik az innovációhoz. Kezdjük az 

oktatással: az európai oktatási térség egyik célja az inkluzív, egész életen át tartó tanulásra 

épülő, innovációvezérelt oktatási és képzési rendszerek támogatása. A kulcskompetenciákról 

szóló 2018-as tanácsi ajánlás konkrétan említi a „kreativitást és az innovációt” annak 

ismertetése kapcsán, hogy a konkrét ismeretek, készségek és attitűdök miként járulnak hozzá 

új ötletek vagy megközelítések kidolgozásához. Az Európai Innovációs és Technológiai 

Intézet, valamint annak tudományos és innovációs társulásai olyan ismeretekkel, 

kompetenciákkal és készségekkel ruházzák fel a diákokat, a vállalkozókat és az üzleti 

innovátorokat, melyek révén az ötletek értékes termékekké vagy szolgáltatásokká válhatnak. 

Az ifjúsági területen nem hagyhatjuk figyelmen kívül a fiatalok hangját, nemcsak azért, mert 

ők lesznek a holnap vezetői, hanem azért is, mert friss és innovatív ötleteket adnak a politikai 
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döntéshozatalhoz. A kultúra tekintetében a Bizottság az Európai Innovációs és Technológiai 

Intézet égisze alatt a kulturális és kreatív ágazatok területén is javaslatot tett egy tudományos 

és innovációs társulás 2022. évi létrehozására.  

  

3. Parlament általi ellenőrzés 

 

Ugyan az oktatási és kulturális politika digitális dimenziója nem elsősorban az Ön 

hatáskörébe, hanem Vestager alelnökjelöltébe és Goulard biztosjelöltébe tartozik, 

jelentős hatással van az oktatásra, a kultúrára és az audiovizuális ágazatra. Hogyan 

fogja biztosítani, hogy a CULT bizottság ellenőrizhesse e biztosok tevékenységét 

mandátumuk során? Hogyan fogja biztosítani, hogy a parlamenti állásfoglalások 

beépüljenek a bizottsági döntéshozatalba? A többéves pénzügyi keret Ön felelősségi 

körébe tartozó programjai tekintetében hogyan fogja biztosítani, hogy a Parlament a 

programok alakulása során folyamatos szerepet játsszon a szakpolitikai és költségvetési 

döntések meghatározásában? 

 

Mivel magam is dolgoztam európai parlamenti képviselőként, nagyra értékelem azt a fontos 

szerepet, amelyet ez az intézmény játszik az uniós jogszabályok és programok demokratikus 

felügyeletének ellátásában. Ezért rendszeresen a CULT bizottsághoz fogok fordulni, hogy 

strukturált párbeszédet tudjunk folytatni Önökkel a fontos ügyek aktuális állásáról és a 

finanszírozási programok végrehajtásának helyzetéről. Nyílt párbeszédet fogok folytatni 

Önökkel a jövőbeli politikai kezdeményezésekről is, és megosztom javaslataikat a biztosi 

testület többi tagjával, hogy meg tudjuk vitatni, miként lehetne kézzelfogható politikai 

döntésekre váltani őket. Különösen szorosan együtt fogok működni, szinergiákra és egymás 

iránti nyitottságra fogok törekedni a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető 

alelnökkel és a belső piacért felelős biztossal a közös érdeklődésre számot tartó területeken. A 

hatáskörömbe tartozó programok alakulását illetően magam és az irányításom alá tartozó 

szolgálatok is mindig teljes átláthatóságot fogunk biztosítani, és minden szükséges 

információt megadunk ahhoz, hogy megkönnyítsük Önöknek, mint a költségvetési hatóság 

két ága egyikének, meghatározó szerepük ellátását.  

Úgy vélem, hogy egy ilyen, kezdettől fogva együttműködő megközelítés alapvető fontosságú 

annak biztosításához, hogy eleget tegyünk a polgárok elvárásainak, és olyan konkrét 

intézkedéseket hozzunk, amelyek pozitív hatással vannak az életükre. És ezt nem csak én 

gondolom így. Megbízólevelében Ursula von der Leyen, a Bizottság megválasztott elnöke azt 

a feladatot adta mindegyik biztosjelöltnek, hogy erősítse meg a Bizottság és az Európai 

Parlament közötti különleges partnerséget. Megbízatásom ideje alatt mindvégig együtt fogok 

működni az Európai Parlamenttel, különösen az ITRE és CULT bizottságokkal, valamint a 

STOA-val, és nincs kétségem afelől, hogy a CULT bizottság hasonlóan konstruktív 

együttműködési mechanizmusokat fog kialakítani az összes érintett alelnök- és biztosjelölttel 

az Európai Parlament ellenőrzési jogának biztosítása céljából.  

 

Kérdések az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről 

1. A portfóliójához tartozó azon területekkel kapcsolatban, amelyek az ITRE bizottság 

hatáskörébe tartoznak – nevezetesen a kutatás és az innováció – mely fő szakpolitikai 

prioritásokat kívánja megvalósítani? Milyen konkrét jogalkotási és nem jogalkotási 

kezdeményezések – köztük pénzügyi eszközök – szerepelnek a tervei között e prioritások 
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megvalósítására? Mi lenne e kezdeményezések fő tartalma és ütemezése? Hogyan fogja 

konkrétan alkalmazni a „One In, One Out” elvet a portfóliójához tartozó bármely 

jogalkotási javaslattal kapcsolatban?  

 

Az első prioritás számomra az, hogy gyorsan megállapodásra jussunk a függőben lévő 

jogalkotási javaslatokról, különös tekintettel az Európai horizont programokra, és minél 

gyorsabb végrehajtásukra tudjunk összpontosítani. Ez alatt például az első Európai horizont 

stratégiai terv esetében a társalkotói folyamat folytatását (azaz a polgárok, a civil társadalmi 

szervezetek és a végfelhasználók bevonását), az első küldetések megszervezését, valamint az 

intézményesített partnerségekre vonatkozó jogi javaslatok előkészítését értem, de idetartozik 

az Európai Innovációs Tanács létrehozása is. Ha megfelelően halad a többéves pénzügyi keret 

és az Európai horizont elfogadása, akkor az intézményesített partnerségekre vonatkozó 

jogalkotási javaslatok, a stratégiai terv végrehajtási aktusainak elfogadása és az első Európai 

horizont munkaprogram 2020-ra várható.  

A második prioritás egy valódi Európai Kutatási Térség létrehozása, amely valamennyi 

nemzeti és európai erőfeszítést összefogja. Az újjáélesztett Európai Kutatási Térségnek 

ösztönzőleg kell hatnia Európa tudományos törekvéseire, gondoskodnia kell a minőségről, az 

ismeretek áramlásáról, a beruházások esetében pedig a kritikus tömegről, továbbá innovatív, 

fenntartható és a nemzeti rendszereken átívelő megoldásokat kell kínálnia. Ösztönöznie kell a 

nemzeti szintű reformokat is minden olyan területen, amely fejlesztésre szorul. A nyílt 

tudomány és a nyílt innováció szintén alapvető fontosságú egy tényleges európai kutatási 

térség létrehozásához. Tovább szeretném erősíteni a kapcsolatokat az európai oktatási 

térséggel, mivel a készségek, az oktatás és az egész életen át tartó tanulás kulcsfontosságú 

mozgatórugói az európai versenyképességnek és innovációnak, miközben a zöld 

megállapodást és a digitális átalakulást is támogatják.  

Harmadsorban meg vagyok győződve arról, hogy a kutatás és az innováció az 

innovációvezérelt fenntartható növekedés szempontjából is kulcsfontosságú és 

elengedhetetlen ahhoz, hogy a Bizottság megválasztott elnökének politikai iránymutatásaiban 

említett számos prioritás – a zöld megállapodás, a rákellenes terv, a fenntartható és intelligens 

mobilitás, a technológiai szuverenitás, a tiszta energia fejlesztése, a polgárok egészségét védő 

zéró szennyezés – megvalósulhasson.  Kiemelt célom, hogy a kutatás és az innováció – a 

kutatási és innovációs beruházások, a reformok és a szabályozás érdekében történő ökológiai, 

gazdasági és társadalmi átmenet lehetővé tétele érdekében – maximális mértékben 

hozzájáruljon közös céljaink eléréséhez.  

Negyedik prioritásként támogatni fogom az oktatás, a kutatás és az innováció terén a 

nemzetközi együttműködést, amely fontos elem az Európai Unió globális szinten játszott 

szerepének megerősítésében. Az Európai horizont az uniós prioritásokkal összhangban, 

célzott fellépések révén stratégiai együttműködést fog folytatni a kulcsfontosságú 

partnerekkel, és kezdeményezőbb lesz a többi uniós programmal való szinergiák keresésében.    

Végezetül szeretném hangsúlyozni az irányú elkötelezettségemet, hogy sikeresen 

kihasználjam az EU kutatási és innovációs keretprogramjai, a jelenlegi Horizont 2020 

program és a jövőbeli Európai horizont eredményeit. Gondolok például a kutatás és az 

innováció – ifjú innovátorok és helyi vezetők bevonásával történő – hasznosítására, valamint 

a gyors növekedés lehetőségének – többek között az Európai Innovációs Tanács révén történő 

– biztosítására. Idetartozik ugyanakkor a polgárok megszólítása és programjainkba való 

bevonása is, például „A tudomány és a régiók találkozása” projekt keretében. 
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Az utam minden szakaszában teljes körű együttműködésre törekszem a Parlamenttel és 

különösen az ITRE bizottsággal, a tagállamokkal, a kutatói közösséggel, a civil 

társadalommal és a többi biztossal is. A kutatás és az innováció irányt mutathat az általunk 

megteremteni kívánt jövőre nézve, amely fenntartható, igazságos és virágzó. A közös alkotás, 

a beruházások, az intelligens szabályozás és a reformok összekapcsolásával azt szeretném 

bizonyítani, hogy a kutatás és az innováció hatalmas lehetőségekké alakíthatja a hatalmas 

kihívásokat. 

 

Ami a „One In, One Out”, vagyis „egy be, egy ki” elvet illeti, az uniós jogszabályok képesek 

olyan célkitűzéseket elérni és előnyöket biztosítani, amelyekre a külön-külön eljáró 

tagállamok nem volnának képesek. A célok elérése előtt azonban az uniós jogszabályok 

terheket is róhatnak a végső kedvezményezettekre vagy felhasználókra. Az „egy be, egy ki” 

elv ezeket a terheket fogja enyhíteni: ha egy jogalkotási javaslat új terhet ró az emberekre és a 

vállalkozásokra, akkor egyúttal meg is kell szüntetnie egy azzal azonos súlyú, uniós szinten az 

adott szakpolitikai területen fennálló terhet. Az „egy be, egy ki” elv érvényesítése során az 

egész szakpolitikai területre figyelemmel leszünk, nem csupán az egyes, új terheket 

tartalmazó jogalkotási aktusokra. Ezáltal biztosíthatjuk, hogy az átfogó szakpolitikai 

célkitűzések hatékonyan, minimális terhelés mellett teljesüljenek, a Bizottság pedig mindig 

rendelkezzen a szükséges mozgástérrel.   

- Az Ön megbízólevele csak az Erasmus+ program költségvetésének 

megháromszorozását említi. Szándékozik-e ambiciózus költségvetési célt kitűzni 

az Európai horizont program számára, hogy több kiváló projektet lehessen 

finanszírozni, ezzel növelve a jelenlegi program igen alacsony sikerességi 

arányát? Támogatni fogja-e a Parlament álláspontját az Európai horizont 

program költségvetésével kapcsolatban, amely szélesebb hatókörrel rendelkezik 

az elődjéhez képest?  

Megbízólevelem a kutatást és az innovációt az európai versenyképesség szempontjából 

meghatározó tényezőként ismeri el globális szinten.  

 

Az Európai horizont központi szerepet fog betölteni az irányok, az alapelvek és az uniós 

kutatási és innovációs beruházások kereteinek meghatározásában. A teljes többéves pénzügyi 

kereten belül az Európai horizont az a program, amely esetében a következő, 2021–2027-es 

programozási időszakra javasolt költségvetés – az egymással versengő prioritások és a 

korlátozott források közepette is – a legnagyobb mértékben, 26%-kal nőtt. Határozottan 

törekedni fogok az Európai horizont ambiciózus költségvetésének védelmére, amely 

elengedhetetlen ahhoz, hogy Európa meg tudja valósítani célkitűzéseit, és amely nélkül 

Európa nem fog tudni az éghajlatsemleges gazdaságra és az új, digitális korszakra való átállás 

élére állni. Hálás vagyok a Parlamentnek az Európai horizont költségvetésével kapcsolatos 

álláspontjáért. Ez az eddigi legnagyobb költségvetés, amely közös törekvéseinket és 

elkötelezettségünket tükrözi, hogy Európa globális vezető szerepre tehessen szert, különösen 

a magas színvonalú tudás és technológiák létrehozása és terjesztése terén. Mindez a program 

megkérdőjelezhetetlen hozzáadott értékét és multiplikátorhatását bizonyítja. Amint azt a 

Parlament az Európai horizonttal kapcsolatos tárgyalások során kérte, szorosan nyomon 

fogjuk követni és jelentéseket fogunk készíteni a túljelentkezési problémákról. 

 

 



 

13 
 

- Az Ön megbízólevele inkább az innovációra fektet nagy hangsúlyt, nem pedig a 

felderítő kutatásra, és ez portfóliójának korlátozó címében is tükröződik. 

Azonban az elmúlt két keretprogram egyik legnagyobb sikertörténete az Európai 

Kutatási Tanács (EKT), amely a legkiválóbb európai tudósokat támogatja. 

Hogyan szándékozik megtalálni a megfelelő egyensúlyt a teljes értéklánc mentén, 

az alapkutatási tevékenységektől egészen a piacközeli fellépésekig, mind az 

egyéni, mind pedig az együttműködésen alapuló projektekben, ahogyan azt az 

Európai horizont programról szóló ideiglenes megállapodásban a társjogalkotók 

kérték?  

Az alapkutatás rendkívül fontos eszköz, és alapvető feltétele annak, hogy az Unió egyre 

inkább képes legyen a legjobb tudósokat megnyerni, és ezáltal globális kiválósági központtá 

válni. A tudomány története azt mutatja, hogy számos felfedezés jelentőségét és hatását nem 

ismerték fel azonnal.  Ezért fontos tudósainknak szabadságot adni a tudás határainak 

„feszegetéséhez”. És ez az, amiben az Európai Kutatási Tanács (EKT) élen jár. Az EKT a 

legizgalmasabb ötletekkel rendelkező, legígéretesebb kutatókat választja ki minden 

szakterületen. Az EKT-támogatottak ezért kiemelkedő eredményeket produkálnak, és az 

európai tudomány legjavát képviselik. A létrehozása óta eltelt alig néhány év alatt az EKT 

Európában, sőt az egész világon a minőségi felderítő kutatások referenciájává vált, méghozzá 

minden kutatási területen. Ezt senki nem vitatja. Az Európai horizontra vonatkozó javaslat az 

EKT irányítása tekintetében teljes körű folytonosságról rendelkezik, és az EKT 

finanszírozásának 13,1 milliárd euróról 16,6 milliárd euróra növelését javasolja a következő 

többéves pénzügyi keretben. Én továbbra is küzdeni fogok azért, hogy az Európai horizont 

keretében elegendő költségvetési forrás álljon a felderítő kutatások rendelkezésére. Emellett a 

másik két pillér is tovább fogja támogatni az ilyen kutatásokat. 

 

Gondoskodni fogok arról, hogy a program együttműködésen alapuló részei egyensúlyt 

teremtsenek a technológiai fejlettség különböző szintjei között, és ezáltal a stratégiai tervezési 

folyamat révén a teljes értékláncot lefedjék. Az Európai horizont munkaprogramjában úgy 

tudjuk biztosítani a megfelelő egyensúlyt, ha az egyes kutatási témákat nem előzetes 

elvárások mentén, hanem a várható hatások szem előtt tartásával határozzuk meg, nagyobb 

szabadságot biztosítva ezzel a potenciális kedvezményezettek számára. Az innováció mellett 

ez az, ami segíteni fogja az Uniót egy klímasemleges, egészséges, virágzó és igazságos 

társadalomba való átmenetben. 

Ugyanakkor Európát olyan kutatási infrastruktúrákkal is fel kell vérteznünk, amelyek a 

felderítő kutatások mellett innováció teremtésére is alkalmassá teszik. Szeretném támogatni a 

tagállamokat, hogy jobban összehangolják beruházásaikat annak érdekében, hogy a kutatók 

számára biztosítani tudják az új tudás létrehozásához szükséges forrásokat, ugyanakkor hozzá 

tudjanak járulni az előttünk álló kihívások megoldásához is. Ehhez nagyobb fokú 

együttműködésre van szükség az infrastruktúrák és a különböző tudományágak között. 

- Hogyan fog egyeztetni és együttműködni azokkal a biztosokkal, akik jelentős 

kutatási komponenssel rendelkező szakpolitikai területért felelnek, például az 

uniós iparpolitikáért, digitális politikáért, védelmi politikáért, éghajlat-

politikáért, közlekedéspolitikáért, tengerpolitikáért vagy űrpolitikáért?  

A tudomány szolgál a legtöbb uniós szakpolitikai terület alapjául és forrásául, azáltal, hogy új 

technológiákat hoz létre, teret ad a szociális innováció és a szociális kísérletek számára, illetve 

új ismeretekkel és bizonyítékokkal szolgál a politikai döntéshozatalhoz. Biztosi kinevezésem 
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esetén ezért szorosan együtt fogok működni a biztosi testület összes többi tagjával. Kiemelt 

együttműködésre törekszem a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnökkel 

a mesterséges intelligenciára vonatkozó menetrend, az európai ipari jövőjére vonatkozó új 

hosszú távú stratégia és az új kkv-stratégia ügyében.  

A digitalizáció és az új technológiák forradalmasítják életünket és munkánkat. Egy új 

innovációs hullám küszöbén állunk, amelynek összetettségére, várható pozitív hatásaira és 

elképesztő tempójára még soha nem láttunk példát. A digitális átalakulás gyorsan 

megváltoztatja az európai polgárok életét és az európai vállalkozások versenyképességére is 

nyomást gyakorol. Szándékomban áll biztosítani, hogy az oktatással, kutatással és 

innovációval kapcsolatos uniós politika képes legyen reagálni a gyorsan változó környezetre, 

s ezáltal Európa az elsők között tudja meglovagolni ezt a hullámot.  

Adott esetben hozzá szeretnék járulni az európai zöld megállapodáshoz kapcsolódó munkához 

is. A kutatás és az innováció kulcsszerepet fog játszani a klímasemleges és körforgásos 

gazdaságra való átállásban. 

Az Európai horizont új és hatékony eszközei, a küldetések révén úgy kell mobilizálnunk a 

kutatást és az innovációt, hogy azok számos uniós szakpolitika szintjén gyarapítani tudják a 

közjavakat. Ez erősíteni fogja az egyéb szakpolitikai területekkel – többek között az 

éghajlatváltozással kapcsolatos, valamint a digitális és az ipari politikákkal – fennálló 

szinergiákat. 

Ennek fontos eszköze a közös alkotás és a stratégiai tervezés, amely biztosítja a testület többi 

tagjával való koordinációt és interakciót a jelentős kutatási komponenssel rendelkező 

területeken. Az Európai horizontnak és az EU kutatási és innovációs politikájának a Bizottság 

valamennyi érdekelt szervezeti egységével együttműködésben történt, közös létrehozása 

segíteni fog a kutatás és az innováció közös stratégiai irányainak kijelölésében, valamint 

abban is, hogy az eredményeket hatékonyabban tudjuk közös céljaink eléréséhez használni. 

Az ilyen típusú „közös alkotás” növelni fogja a társadalmi szempontból fontos jövőbeli 

politikai célokra (például az éghajlatváltozásra, a polgárok egészségére, a biológiai 

sokféleségre, a tiszta vízre, a tiszta levegőre, az élelmezésbiztonságra, a környezetre, az 

egészséges óceánokra, az egészséges emberekre) irányuló tevékenységek fókuszát és 

integrációját.  

- A megválasztott elnök által ismertetett ambiciózus éghajlat-politikai 

menetrenddel összefüggésben hogyan fogja biztosítani, hogy az Európai horizont 

program megfeleljen az éghajlati szempontok érvényesítésére vonatkozó 

követelményeknek és hozzájáruljon a 2050-es éghajlati célkitűzések eléréséhez, 

tekintettel arra, hogy a Horizont 2020 jelenleg nehezen tesz eleget éghajlat-

politikai célkitűzéseinek?  

 

Az, hogy Európa 2050-re a világ első klímasemleges és fenntartható kontinense lesz, 

egyedülálló lehetőség gazdaságainak és társadalmainak modernizációjára, és ezek 

fenntartható jövőhöz való igazodására. Ez csak az európai kutatók és innovátorok igen 

jelentős hozzájárulásával következhet be, hiszen szükség van kulcsfontosságú felfedezésekre, 

új technológiákra, az ipar és a tudományos szféra közötti sikeres együttműködésre, továbbá 

támogatásuk megnyerése mellett a polgárok aktív szerepvállalására, és új viselkedési 

normákra. Mindehhez elengedhetetlenek az erős és hatékony európai kutatási és innovációs 

keretprogramok.  
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Szilárd elhatározásom hozzájárulni ahhoz, hogy a kutatási és innovációs beruházások a lehető 

legnagyobb mértékben kapcsolódjanak a reformokhoz és szabályozásokhoz, és ahhoz is, hogy 

a bizottsági szolgálatok, a tagállamok, a régiók, a különböző nagyságú magánvállalkozások, a 

tudományos élet és a nyilvánosság mozgósítása együttes fellépést eredményezzen. A minden 

szintre kiterjedő együttműködés révén keretprogramunk hatékony eszközei és innovatív 

irányítása olyan rendszerszintű változásokat idézhet elő, amelyek képesek a 

klímasemlegesség megteremtésére és az inkluzív ökológiai és gazdasági átmenet 

biztosítására.  

Az Európai horizont égisze alatt folytatott kutatás és innováció felgyorsítja az eredményeket, 

hogy elérjük a 2030-as és 2050-es éghajlatpolitikai célkitűzéseinket. Az éghajlatváltozás 

kutatása az Európai horizont program egyik fő alkotóeleme, és számos olyan témát és 

fellépést érint, melyek túlmutatnak az „Éghajlat, energiaügy és mobilitás” klaszteren. Az 

Európai horizont öt meghatározott küldetési területe közül négy közvetlen támogatást nyújt 

egy zöld megállapodáshoz, ezek a következők: alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz; 

egészséges óceánok, tengerek, parti tengervizek és belvizek; klímasemleges és intelligens 

városok; talajegészség és élelmiszerek. Ez a program egyéb részeire – köztük a „Kiváló 

tudomány” elnevezésű pillérre – is mobilizáló hatással lesz. Az éghajlatvédelmi átálláshoz 

olyan alkalmazkodási és mérséklési intézkedéseket kell kialakítani, melyeket kizárólag a 

kutatás és az innováció képes tudományosan alátámasztani. A különböző tudományterületek, 

iparágak és szereplők együttműködése erőteljes lendületet fog adni a klímacéljaink eléréséhez 

elengedhetetlen innovatív megoldásoknak. 

Természetes, hogy az átállás támogatásához hasonlóképpen ambiciózus költségvetési 

eszközökre is szükség van, amint arra a Bizottság is javaslatot tett. Ezenfelül a Bizottság arra 

tett javaslatot, hogy az éghajlatvédelmi célkitűzéseket támogató ráfordítások legalább 25%-át 

különítsék el a 2021–2027-es időszakra szóló többéves pénzügyi keretben. Az Európai 

horizont esetében ez az arány legalább 35% lesz. Gondoskodni fogok arról, hogy szervezeti 

egységeim folyamatosan nyomon kövessék e célkitűzés végrehajtását, és a kapcsolódó 

adatokat online, nyilvánosan hozzáférhetően közzétegyék. Ezenfelül be fogok számolni az 

Európai horizont keretében elért éghajlati hatásról, és bármely esetleges hiányosság esetén 

haladéktalanul intézkedem. 

 

- Az EUMSZ 179. cikke szerint az Unió célja egy Európai Kutatási Térség 

létrehozása és versenyképességének előmozdítása. Milyen intézkedéseket, illetve 

esetleg jogalkotási kezdeményezéseket tervez az Európai Kutatási Térség 

újjáélesztésére és annak lehetővé tételére, hogy az Unió kiváló partnerként tudjon 

fellépni a globális színtéren? Milyen konkrét eszközökkel kívánja az Unióba 

vonzani a világ tehetségeit és csökkenteni a további agyelszívást? Hogyan fogja 

kezelni az uniós tagállamok kutatási és innovációs teljesítménye közötti 

szakadékot?  

Az Európai Kutatási Térség (EKT) újjáélesztése ambícióim egyike, hogy az a globálisan 

változó környezetben is megfeleljen a kitűzött céloknak, illetve, hogy megoldás szülessen a 

régóta fennálló kihívásokra. A következő hónapokban az Európai Parlamenttel és a 

tagállamokkal együtt szeretném kidolgozni az EKT korszerű, jövőbe tekintő vízióját. Célom, 

hogy egy szélesebb körű tudáspolitika részeként összekapcsolódás jöjjön létre az EKT, illetve 

az oktatás és az innováció között, újfajta ösztönzőkkel, jutalmazó rendszerekkel és jobb 

innovációsökoszisztéma-kapcsolatokkal. Mindez kitűnő lehetőséget kínál, hiszen ezeknek a 

szakpolitikai területeknek egymással kölcsönhatásban kell állniuk, és visszacsatolást kell 
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adniuk egymásnak, hogy a társadalom jóllétéhez hozzájáruló etikus tudásláncolatot hozzanak 

létre, illetve hogy bizalmi viszonyt teremtsenek a tudomány/kutatás és a társadalom között.  

Az agyelszívást illetően, amint az a Bizottság megválasztott elnökének politikai 

iránymutatásában is szerepel, az esélyegyenlőséget egész Európában tiszteletben kell tartani. 

Ez Európa kutatóira is igaz. Jelenleg még sok az eltérés többek között a kutatók 

munkakörülményei, az álláslehetőségek, vagy a finanszírozáshoz való hozzáférés terén. 

Ezekkel a tényezőkkel foglalkoznunk kell, és miután a tehetséget az EU-ba vonzottuk, azt itt 

is kell tartanunk. Ehhez olyan fellépésekre van szükség, melyek előmozdítják a közös 

normákat mind a kutatók, mind az európai intézmények vonatkozásában.  

A Horizont 2020 keretprogram részvétel bővítését célzó intézkedéseinek, a program 

szakpolitika-támogató eszközének, valamint az európai szemeszternek köszönhetően javultak 

a kutatók munkakörülményei. Az Európai Kutatási Térségre vonatkozó új kezdeményezés 

összefüggésében különös hangsúlyt szándékozom fektetni az agyelszívás kérdésére. 

Kiindulásként Európának vonzó helynek kell lennie a kutatói munkához. Az Európai horizont 

tárgyalásain megállapodás született arról, hogy a Bizottság tanulmányt készít a témáról, mely 

a további lépések alapjául fog szolgálni. Továbbá, a Parlament kérésének megfelelően a 

Bizottság megkezdi a kutatói fizetések alakulásának nyomon követését, hogy a feltárt 

tendenciák fényében ajánlásokat dolgozzon ki összehangolt intézkedésekre. A részvétel 

bővítését célzó új intézkedések ezenfelül új eszközkészletet is biztosítanak majd az új 

megoldások kialakításához, és ezek adott esetben bővíthetők. A Dubravka Šuica 

alelnökjelölttel folytatott szoros együttműködés új lehetőségeket kínál majd az agyelszívásban 

leginkább érintett területek számára. 

Az innovációs szakadékkal kapcsolatban a tárcám hatáskörében négy fő intézkedéscsoport is 

támogathatja majd a gyengén teljesítő régiókat. Először is, az Európai horizont keretében „a 

részvétel bővítése és a kiválóság terjesztése” célkitűzés ráfordításai a teljes költségvetés 

legalább 3,3%-át képviselik, ami háromszorosa a Horizont 2020 kezdeményezés által 

biztosított finanszírozásnak. Ez a programrész a Horizont 2020 tapasztalataira épít, és az 

Európai Parlamentnek köszönhetően új eszközöket is tartalmaz az összes tagállam, köztük az 

alacsony teljesítményű tagállamok kiválóságon alapuló részvételének megerősítésére; a 

kutatási, illetve innovációs célú együttműködés megkönnyítésére; valamint az Európán belüli 

agyáramlás ösztönzésére. A második eszköz, hogy az Európai Kutatási Térség további 

fejlesztése elő fogja segíteni a tagállamok közötti egyenlőtlenségek csökkentését, többek 

között azzal, hogy az innovációs szakadék egyes konkrét aspektusaira – például. az 

agyelszívásra – összpontosít. A harmadik aspektus, hogy továbbra is támogatnunk kell a 

tagállamokat nemzeti reformjaik végrehajtásában, például az európai szemeszter és a 

szakpolitika-támogató eszköz révén, vagy az olyan regionális kezdeményezések 

támogatásával, mint a BIOEAST kezdeményezés. Végezetül, az Európai horizont önmagában 

nem elegendő ahhoz, hogy áthidaljuk a tagállamok közötti technológiai, innovációs és 

kiválósági szakadékot, és leküzdjük egyes tagállamok kutatási és innovációs rendszereinek az 

európai innovációs ökoszisztémába való alacsony szintű integrációját. A programok és 

szakpolitikák közötti szinergiákat meg kell erősítenünk. Ezen belül különösen az Európai 

horizont és kohéziós alapjaink közötti szinergiák játszanak majd kulcsfontosságú szerepet a 

kutatási és innovációs szakadék felszámolásában. 
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- A kutatás külső dimenziójával kapcsolatban mely harmadik országokkal fog 

kiemelten együttműködni, és milyen tematikus területeken? Ugyanolyan mértékű 

nyílt együttműködést szándékozik megvalósítani a teljes értéklánc mentén, a 

tudományos alapkutatástól a piacközeli innovációs tevékenységekig? Elő kívánja-

e segíteni, hogy az Unió együttműködési partnereivel létrejöjjön a kölcsönösség a 

világ minden táján? Fennáll-e Ön szerint annak kockázata, hogy az elődje által 

javasolt többsebességes társulási politika megbonyolítja a keretprogramot a 

résztvevők számára?  

A kutatás és innováció uniós megközelítése hagyományosan két elemből áll. Az első a világra 

való nyitottság, ami a globális kihívások közös leküzdése érdekében lehetővé teszi, hogy 

európai kutatóink és innovátoraink a lehető legszorosabb együttműködést folytassák a világ 

élvonalbeli szakembereivel, és hozzáférjenek a legújabb tudományos és technológiai 

ismeretekhez. A második elemet az ebből a célból kiválasztott partnerországokkal az EU 

irányítása mellett folytatott tevékenységek alkotják; ezen belül a partnerországok kiválasztása 

és a nemzetközi együttműködés területeinek meghatározása az uniós érdekek és a kölcsönös 

előnyök figyelembevételével történik.   

Az uniós programokban való részvétel – szélesebb körű szakpolitikai összefüggésben – a 

harmadik országokkal folytatott uniós együttműködési szakpolitika egyik eszközének 

tekinthető.  

A társulási feltételek megvitatása folyamatban van, így túl korai lenne jóslatokba bocsátkozni 

azt illetően, hogy az Európai horizont programhoz mely országok fognak társulni, és így a 

nemzetközi partnerországokkal folytatott együttműködés legszorosabb formájában részt 

venni. Az Európai horizont kapcsán várhatóan az Európai Gazdasági Térség országai, az 

uniós bővítési országok és a szomszédságpolitikában részt vevő országok esetében törekszünk 

majd teljes körű társulásra.  

Az Európai Gazdasági Térségen, valamint a bővítési és szomszédságpolitikai 

partnerországokon kívül harmadik országok csak akkor vehetnek részt az Európai 

horizontban, ha azt a program kifejezetten lehetővé teszi.  

Szándékom, hogy nemzetközi partnereinkkel az eszközeink biztosította befolyás maximális 

kiaknázása révén előmozdítsam a kölcsönös nyitottságot; a globálisan egyenlő feltételek 

határozott érvényesítése mellett biztosítva a multilateralizmust és a nyitottságot.  

Az Európai horizont ugyanakkor lehetővé kell, hogy tegye, hogy stratégiailag célzott 

együttműködést folytathassunk, és ha az EU stratégiai érdekei megkívánják, gátat szabjunk e 

nyitottságnak. Olyan programozási eszközök állnak rendelkezésünkre, melyek védik az EU 

érdekeit, így például egyes cselekvésekben kizárólag a tagállamok vehetnek részt, vagy 

bővített támogathatósági kritériumok és hasznosítási kötelezettségek révén biztosítják, hogy a 

hasznosítás, a tulajdonjog-átruházások és az eredményekre vonatkozó használati engedélyek 

az Unió számára előnyt jelentsenek. Jó példa erre az Európai Innovációs Tanács 

„Accelerator” eszköze, mely az áttörést hozó és piacteremtő innovációt és az ilyen innovációt 

megvalósító cégek gyors növekedését hivatott előmozdítani. 

A globális partnerekkel folytatott, kölcsönösségen alapuló stratégiai együttműködés nyomán 

jelentősebb, az EU érdekeihez jobban igazodó eredményeket érhetünk el amellett, hogy 

versenyképességünket megőrizzük, megoldást keresünk a globális társadalmi kihívások 
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kezelésére, hozzájárulunk az Unió külső szakpolitikáihoz, és világszerte igyekszünk érvényt 

szerezni prioritásainknak és értékeinknek. 

 

- Az Európai horizont programmal kapcsolatos ideiglenes megállapodás részét 

képezi az Európai Bizottság arra vonatkozó kötelezettségvállalása, hogy a 

stratégiai tervezési folyamat során kiterjedt eszmecserét folytat az Európai 

Parlamenttel. Hogyan lehet megszervezni ezeket a kiterjedt eszmecseréket? 

Kötelezettséget vállal-e arra, hogy a Parlamenttel közösen olyan folyamatot 

alakít ki, amely biztosítja, hogy az Európa horizont program stratégiai 

tervezésével kapcsolatos valamennyi információ strukturáltan, kellő időben és 

rendszeresen eljusson a Parlamenthez? Ezenkívül az alapos parlamenti 

ellenőrzés lehetővé tétele érdekében hogyan biztosítja a program végrehajtásáról, 

a finanszírozott projektekről és azok hatásairól szóló rendszeres jelentéstételt a 

Parlament részére?  

 

Az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogramról folytatott intézményközi 

tárgyalások során a Bizottság nyilatkozatban rögzítette a Parlamenttel folytatandó széles körű 

konzultációt: „A Bizottság kérésre eszmecserét folytat az Európai Parlament illetékes 

bizottságával a következőkről:  i. a potenciális partnerségek jelöltjeinek listája az EUMSZ 

185. és 187. cikke alapján, amelyekre (bevezető) hatásvizsgálatok fognak vonatkozni; ii. a 

küldetési testületek által meghatározott ideiglenes küldetések listája; iii. a stratégiai terv 

hivatalos elfogadása előtti eredményei, valamint a munkaprogramokhoz kapcsolódó 

dokumentumok bemutatása és megosztása.” Kötelezettséget vállalok arra, hogy a meglévő 

releváns megállapodások és jogszabályok keretein belül a lehető legteljesebb mértékben 

érvényt szerzek e nyilatkozatnak.  

Az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokat szabályozó keretmegállapodás 

alapján az első stratégiai terv előkészítésében közreműködő Európai horizont 

programbizottság stratégiai „árnyékformációjaként” tevékenykedő bizottsági szakértői 

csoport számára releváns dokumentumokat az Európai Parlamentnek is megküldik. Ez a 

gyakorlat a szakértői csoport működésének végéig nem változik. Ezt követően, illetve az 

Európai horizont programbizottsági konfigurációinak működése kapcsán gondoskodom arról, 

hogy a bizottsági ülések napirendje; a végrehajtási jogi aktusok tervezetei, amelyekre 

vonatkozóan a bizottságok véleményét kérik; valamint a végrehajtási jogi aktusoknak a 

bizottságok véleménynyilvánítását követően kialakított végleges tervezetével kapcsolatos 

információk az Európai Parlament rendelkezésére álljanak. 

Ez a gyakorlat a szakértői csoport működésének végéig nem változik. Ezt követően, illetve az 

Európai horizont programbizottsági konfigurációinak működése kapcsán gondoskodom arról, 

hogy a bizottsági ülések napirendje, a végrehajtási jogi aktusok tervezete, amelyekre 

vonatkozóan a bizottságok véleményét kérik, valamint a végrehajtási jogi aktusoknak a 

bizottságok véleménynyilvánítását követően kialakított végleges tervezetével kapcsolatos 

információk – a komitológiai nyilvántartáson keresztül – az Európai Parlament rendelkezésére 

álljanak. 

Én és szervezeti egységeim készséggel állunk rendelkezésre, hogy az új fejlemények 

ismertetése, illetve az Önök álláspontjának megismerése végett rendszeres megbeszélést 

folytassunk az Önök bizottságával vagy az Önök által erre alkalmasnak tartott bármely más 

formációval. Különösen örömömre szolgálna, ha megismerhetném az Önök álláspontját az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 185. és 187. cikke alapján létrehozható 
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intézményesített partnerségek potenciális jelöltjeiről, a küldetési testületek által meghatározott 

ideiglenes küldetésekről, valamint hivatalos elfogadása előtt a stratégiai terv tervezetéről. 

Bízom benne, hogy e területen hatékony és széles körű együttműködést tudunk folytatni.   

 

A Bizottság az úgynevezett Horizont műszerfal révén teljes átláthatóságot biztosít a program 

végrehajtásával kapcsolatban. Az irányítópult valós idejű tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek 

a projektekről és azok eredményeiről, az átfogó programstatisztikákról, csakúgy mint az olyan 

fontos kezdeményezésekről, mint az Európai Innovációs Tanács. Ezenfelül az Európai 

horizont főbb hatásútvonalak nyomon követését szolgáló új eszköze lehetővé teszi számomra 

és szervezeti egységeim számára, hogy a keretprogram egésze és annak egyes részei terén 

elért tudományos, gazdasági és társadalmi eredmények részletes és áttekinthető elemzését az 

Önök rendelkezésére bocsássam.  

 

 

2. Személyesen hogyan fogja biztosítani a jogalkotási javaslatok jó minőségét, a 

lobbitevékenységek (melyek az Ön és az Ön szervezeti egységei irányítása alatt állnak) 

teljes átláthatóságát, valamint az összes érdekelt féllel való következetes és 

kiegyensúlyozott konzultációt, figyelembe véve azt is, hogy alapos hatásvizsgálatokat 

kell végezni, különös tekintettel az összes javasolt jogszabály kkv-kra gyakorolt 

hatására?    

 

Meggyőződésem, hogy uniós fellépésre ott van szükség, ahol a kutatás és az innováció a 

leginkább számít, ahol a legnagyobb hozzáadott értéket teremti, és ahol tényleges változást 

tud előidézni Európában. A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi 

megállapodás szellemében várakozással tekintek az Európai Parlamenttel szoros 

együttműködésben, az uniós programok és jogalkotási javaslatok tudományos 

megalapozottságának javítása érdekében folytatott munka elé, és továbbra is elkötelezett 

vagyok a két intézmény közötti átláthatóság és információáramlás mellett. Az intézményközi 

kapcsolatokért és a tervezésért felelős alelnökkel szorosan együttműködve biztosítani 

kívánom, hogy a jövőbeli szakpolitikáink kialakításához szükséges legmegbízhatóbb 

információk megszerzése érdekében teljes mértékben megfeleljünk a digitális kornak, és 

hasznosítsuk a mesterséges intelligencia és az óriási méretű adathalmazok legújabb 

vívmányait. Ebben az összefüggésben hangsúlyozni szeretném, hogy számíthatunk a 

Bizottság belső tudományos kompetenciáira, ideértve a Közös Kutatóközpontot, a Bizottság 

tudományos szolgálatát és tudásközpontját, valamint a tudományos tanácsadási 

mechanizmust. 

 

Magától értetődik, hogy a jelentős hatással bíró új kezdeményezésjavaslatokat részletes 

hatásvizsgálatnak vetjük alá, és a független Szabályozói Ellenőrzési Testület véleményét is 

kikérjük, csakúgy mint a jelenlegi Európai horizont javaslatok esetében, melyeket reményeim 

szerint az Önök támogatásával rövidesen teljeskörűen jóváhagynak. Ezenfelül első 

alkalommal folytatunk olyan koordinált hatásvizsgálatokat, melyek tizenkét jelölt státuszú 

európai partnerséget vizsgálnak; az eredmények a várható jogalkotási javaslatok alapját 

képezik majd. Biztosítani szeretném, hogy fellépéseink előmozdítják a szinergiákat, és a 

lehető legnagyobb mértékben hozzájárulnak társadalmi célkitűzéseink megvalósításához.  

 

Elkötelezett vagyok az új jogalkotási javaslatok kapcsán érvényesítendő nyílt és 

együttműködő szemlélet mellett. Az érdekeltekkel folytatott konzultációk továbbra is a 

szakpolitikai ciklus minden állomásának fontos elemét képezik – a szakpolitikai tervezéstől a 
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végső jogalkotási megállapodáson keresztül a szakpolitika nyomon követéséig és értékeléséig 

bezárólag. Arra törekszem, hogy az időközi és utólagos értékelések mellett a folyamatos 

nyomon követés is a folyamat részét képezze. Gondoskodni kívánok továbbá arról is, hogy 

ebben a folyamatban a lehető legtöbb szereplő – kutatók, innovátorok, polgárok, kis- és 

középvállalkozások, egyetemek és az alapítványok is részt vegyenek. Az átláthatósági 

nyilvántartásban továbbra is közzéteszek az érdekeltekkel és lobbistákkal folytatott 

megbeszélésekkel kapcsolatos minden információt. 

 

Biztosítani szeretném, hogy a minőségi jogalkotást szolgáló eszközeink használatával olyan 

jogszabályjavaslatok szülessenek, melyek ösztönzik az európaiak számára nem csak 

gazdasági, hanem mindenekelőtt szociális és környezeti előnyöket is felmutató élvonalbeli 

innovációt. Ehhez a civil társadalom teljes körű bevonása, és az innovációra gyakorolt 

hatásoknak a teljes szakpolitikai ciklus alatti figyelembevétele szükséges. Az innovációt a 

szabályozási politikai eszköztárunk részeként kell elemezni (hatásvizsgálatok, értékelések, 

érdekelt felekkel folytatott konzultációk), ezért megbeszélést fogok kezdeményezni az 

intézményközi kapcsolatokért felelős ügyvezetőalelnök-jelölttel, hogy e téren miként 

fokozható a hatékonyság.  Az innovációt támogató és kiszámítható szabályozási keret 

kulcsfontosságú nemcsak a fenntarthatósági célkitűzések elérése, hanem Európa 

versenyképességének megerősítése és a növekedés ösztönzése érdekében is. 

 

3. Hogyan biztosítja Ön és szervezetei egységei a megerősített együttműködést az ITRE 

bizottsággal? Milyen konkrét lépéseket fog tenni annak biztosítása érdekében, hogy az 

ITRE bizottság időben és proaktív módon megkapja ugyanazt az tájékoztatást, mint a 

Tanács és a tagállamok a tervezett jogalkotási kezdeményezések vagy más fontos 

kezdeményezések tekintetében? Hogyan fogja elősegíteni a jogalkotási és nem 

jogalkotási eljárások ITRE bizottság általi ellenőrzését, korai szakaszban rendelkezésre 

bocsátva a jogalkotási aktusok, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási 

aktusok előkészítésével kapcsolatos összes szükséges információt, és hogyan könnyíti 

meg végrehajtásuk nyomon követését? Hogyan kívánja biztosítani, hogy az ITRE 

bizottság az Ön szakpolitikai területét érintő bármely nemzetközi megállapodásról 

megfelelő tájékoztatást kapjon és a megállapodásban részt vegyen?  

Biztosítani fogom, hogy az Európai Parlament és különösen az ITRE bizottság a Tanáccsal 

egyidejűleg teljes körű tájékoztatást kapjon a jelentősebb fejleményekről. Örömmel állok 

rendelkezésre, hogy az Önök bizottságának ülésein rendszeresen részt vegyek, és strukturált 

párbeszéd keretében eszmecserét folytassunk. 

Szervezeti egységeim elkötelezettek amellett, hogy naprakész információkkal és részletes 

magyarázatokkal szolgáljanak a jogalkotási, nem jogalkotási, felhatalmazáson alapuló és 

végrehajtási jogi aktusokkal kapcsolatosan.    

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló egyetértési megállapodás (a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló 2016-os intézményközi megállapodás melléklete) előírja 

egyrészt a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetének továbbítását, másrészt a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok bizottsági előkészítésében közreműködő szakértői 

csoportokkal kapcsolatos információkról az Európai Parlament és a Tanács kellő időben 

történő tájékoztatását. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 2017-ben létrehozott 

intézményközi nyilvántartása a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok teljes életciklusára 

vonatkozóan tartalmaz információkat, így az Európai Parlament naprakész tájékoztatáshoz 
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juthat a Bizottság e területen végzett munkájáról. Hasonlóképpen, a komitológiai 

nyilvántartás a komitológiai bizottságok üléseiről nyújt tájékoztatást: abban az esetben, ha 

valamely bizottság egy végrehajtási jogi aktus tervezetéről tárgyal, az Európai Parlament 

proaktív módon tájékoztatást kap. A nyilvántartás új, rövidesen elkészülő verziója további, a 

visszajelzések érdekében közzétett információkat fog tartalmazni, például a végrehajtási jogi 

aktusok tervezésével kapcsolatban.  

Továbbra is teljes mértékben elkötelezett vagyok amellett, hogy folyamatosan tájékoztassam a 

Parlamentet az Európai horizont társulási megállapodásairól folytatandó tárgyalási tervekről, 

illetve e tárgyalások előremeneteléről, és feltett szándékom a tudományos és technológiai 

együttműködési megállapodások új alapra helyezése. Teljes mértékben tiszteletben fogom 

tartani a Parlamentnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikke szerinti 

jogkörét, és munkámat a kölcsönös és jóhiszemű együttműködés követelményeinek 

szellemében fogom végezni a Bizottság intézményközi megállapodásban vállalt 

kötelezettségeinek teljesítése során. A nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatos 

információkat – legyen szó tudományos vagy technológiai együttműködési 

megállapodásokról, vagy az Európai horizont programmal kötött társulási megállapodásról – 

proaktív módon és rendszeresen közölni fogjuk az ITRE bizottsággal. Örömmel látnám, ha a 

nemzetközi megállapodások aktualizálása az ITRE bizottság üléseinek rendszeres napirendi 

pontjai közé tartozna. 

 

 

 

 


