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A belső piacért felelős biztosjelölt 

 

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?  

Egész eddigi nyilvános és szakmai tevékenységemet Európának szenteltem.  

Pályafutásomat köztisztviselőként kezdtem a francia külügyminisztérium jogi osztályán (1989–

1993), ahol részt vehettem az 1990. szeptember 12-én aláírt, a német újraegyesítést lehetővé 

tévő „Kettő plusz Négy’ szerződés (a Németországra vonatkozó végleges szabályozásról szóló 

szerződés) előkészítő munkájában. Később a francia diplomácia területén dolgoztam, a 

minisztérium szakpolitikai tervezéssel foglalkozó csoportjában, ahol számos alkalmam nyílt az 

európai, különösen pedig a német partnerekkel való együttműködésre. Néhány évvel később, 

2001 és 2004 között a Romano Prodi által vezetett Európai Bizottság politikai tanácsadó 

csoportjának tagjaként tevékenykedtem. Az elnök felkérésére nyomon követtem az Európai 

Unió jövőjéről szóló konvent keretében zajló munkát. A Prodi-Bizottság aktív szerepet játszott 

az Európai Unió bővítésének előkészítésében.  

Szakmai életem jelentős részét töltöttem azzal, hogy megismertessem az európai polgárokkal 

az Európai Unió számtalan előnyét. Régóta elkötelezett vagyok tehát amellett, hogy Európát 

közelebb kell hozni a polgárokhoz. Sokat dolgoztam együtt civil szervezetekkel, többek között 

az Európa Mozgalom francia tagozatával, melynek elnöki tisztét is betöltöttem 2006 és 2010 

között. A Mozgalom keretében érdekképviseleti tevékenységet folytattunk, valamint nyilvános 

vitákat, és felnőtteknek, tanulóknak, illetve fiataloknak szóló oktatási programokat szerveztünk. 

Részt vettem továbbá számos más szervezetben és agytrösztben is, melyek mindegyike a népek 

és a kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésével, valamint az európai integráció elmélyítésével 

foglalkozott. E tevékenységek szorosan kapcsolódtak az európai témákban a Politikai 

Tanulmányok Intézetének (Sciences Po) nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó 

kutatóközpontjában folytatott kutatói, valamint a bruges-i Európa Tanulmányok 

Szakkollégiumában végzett oktatói munkámhoz. Mindez hozzájárult az európai ügyekre 

vonatkozó személyes álláspontom kialakulásához, melyet több könyvben is kifejtettem (ezek 

közül a „L’Europe pour les Nuls” című 2009-ben elnyerte az Európai Könyvdíjat).  

2009-ben úgy döntöttem, hogy egy másik szinten próbálom meg képviselni az európai 

érdekeket, ezért elindultam az európai parlamenti választáson. Két alkalommal választottak az 

Európai Parlament tagjává. Képviselői pályafutásom idején, a 2009 és 2017 közötti időszakban 

– melyre rányomta a bélyegét a pénzügyi válság és annak európai utóhatása – a Gazdasági és 

Monetáris Bizottság (ECON) tagja voltam. E bizottságban több jogalkotási javaslat előadója 

vagy koordinátora voltam, például a pénzügyi felügyelet, a Stabilitási és Növekedési Paktum 

felülvizsgálata, a bankunió és a biztosítótársaságokra vonatkozó fizetőképességi szabályok 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylvie_Goulard


 

2 
 

kapcsán. Emellett két saját kezdeményezésű jelentést készítettem (az eurókötvények 

létrehozásáról, valamint az EU-nak a gazdasági és pénzügyi fórumokon betöltött nemzetközi 

szerepéről), melyek összeállítása során meggyőződésemmé vált, hogy a Parlament számára 

kezdeményezési jogot kellene biztosítani – amint azt Ursula von der Leyen megválasztott elnök 

is leszögezte politikai iránymutatásaiban.  

A Gazdasági és Monetáris Bizottságban (ECON) való részvételem mellett helyettes tagként 

tevékenykedtem a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságban (AGRI) is, ahol kiemelt 

figyelmet szenteltem a borágazat ügyeinek. Nyomon követtem továbbá az Alkotmányügyi 

Bizottság (AFCO) munkáját, ahol elsősorban a páneurópai lista kérdésével foglalkoztam, 

melynek alkalmazásával politikai iránymutatásai értelmében Ursula von der Leyen 

megválasztott elnök is foglalkozni szeretne, mint az európai demokrácia kiegészítő eszközével.  

Ezenkívül hozzájárultam – elnöki szerepben is – az Európai Parlament szegénység elleni 

küzdelemmel és a rászorulók méltóságával foglalkozó közös, pluralista munkacsoportjának 

tevékenységéhez. Ennek során sokat foglalkoztam azokkal az európai polgárokkal, akik úgy 

érzik, hogy magukra hagyták őket. Hogy az ő véleményük is teret kapjon, 2014 márciusában 

például „Université Populaire Quart Monde” címmel közös rendezvényt szerveztünk az 

Európai Parlamentben az ATD Quart Monde nem kormányzati szervezettel. Meggyőződésem, 

hogy többet kell tennünk a szegénység felszámolása érdekében, ahogy azt von der Leyen 

megválasztott elnök is kiemelte politikai iránymutatásaiban, és hogy e tekintetben 

elengedhetetlen az egyedülálló európai szociális piacgazdaság megerősítése.  

2017-től védelmi miniszterként a francia kormány tagja lettem, és rendkívül kényes 

körülmények között felügyeltem a francia fegyveres erőket. Ez a tapasztalat is megerősítette 

azt a meggyőződésemet, hogy az európai együttműködés mind a műveletek, mind a 

kapacitásépítés tekintetében alapvető fontosságú. Ezért teljes mértékben elkötelezett vagyok 

aziránt, hogy szorosabb együttműködésre van szükség az európai védelmi és űrszektorban, 

különösen az Európai Védelmi Alap működtetése és felügyelete révén, összhangban a 

megbízólevelemben említettekkel. 

Ezt követően a Banque de France, az eurórendszer tagjai közé tartozó francia nemzeti bank 

kormányzóhelyettesévé neveztek ki, ahol részt vettem az Európai Központi Bank 

kormányzótanácsának munkájában, valamint nemzetközi kérdésekkel (a G7 és a G20 

ügyeivel), zöld finanszírozással, pénzügyi stabilitással és kiberbiztonsággal foglalkoztam. Ez 

utóbbi kulcsfontosságú a védelmünk megerősítése szempontjából is. 

Szerteágazó jogalkotási és végrehajtási tapasztalataimnak köszönhetően alapos ismeretekkel 

rendelkezem az európai és nemzeti intézmények napi szintű működéséről és 

együttműködéséről. Volt európai parlamenti képviselőként különösen elkötelezett vagyok 

amellett, hogy az Európai Bizottság és az Európai Parlament közötti munkafolyamatot a lehető 

legátláthatóbbá és leghatékonyabbá tegyük. Ahogy Ursula von der Leyen megválasztott elnök 

is hangsúlyozta politikai iránymutatásaiban, elengedhetetlen, hogy az elkövetkező években 

megerősítsük az Európai Bizottság és az Európai Parlament közötti partnerséget.  

Amennyiben a Parlament megerősíti biztosi jelölésem, a belső piacért leszek felelős, amely az 

Európai Parlamentben és a Banque de France-nál végzett sokéves gazdasági és makrogazdasági 

munkám révén jól ismert terület számomra. Széles körű ismeretekkel rendelkezem arról, hogy 

milyen alapvető szerepet játszik az egységes piac az európai vállalkozások életében, az Európai 

Unión belül és nemzetközi viszonylatban is. Mélyen meg vagyok győződve arról, hogy az 

európai vállalkozások pontosan azért tudnak fejlődni, mert szabályainknak, végrehajtási 

mechanizmusainknak és igazságszolgáltatásunknak köszönhetően egyedülálló ökoszisztémát 
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hoztunk létre, amely a világ egyik legvonzóbb helyévé teszi Európát mind a polgárok, mind a 

vállalkozások számára.  
 

Hogyan járul majd hozzá a Bizottság stratégiai menetrendjének előmozdításához?  

Biztosi kinevezésem megerősítése esetén a megbízólevelemben foglaltaknak megfelelően teljes 

felelősséget fogok vállalni a belső piacért. Célom az, hogy korábbi tapasztalataimra építve 

hozzájáruljak a Bizottság politikai iránymutatásainak megvalósításához, együttműködve a 

biztosi testület többi tagjával és kiemelt figyelmet fordítva a digitális korra felkészült Európáért 

felelős ügyvezetőalelnök-jelölt útmutatására. 

Először is biztosítani kívánom az egységes piac további fejlesztését és zökkenőmentes 

működését, gondoskodva arról is, hogy a piac alkalmazkodni tudjon a jelenleg zajló két nagy 

változáshoz, a környezetpolitikai és digitális átalakuláshoz. Ezzel összefüggésben 

kötelezettséget vállalok arra, hogy prioritásként fogom kezelni az áruk és szolgáltatások szabad 

mozgását továbbra is korlátozó akadályok megszüntetését. Ehhez olyan új ipari stratégiákat kell 

kidolgozni, amelyek hozzájárulnak az európai szuverenitás erősítéséhez és a 

munkahelyteremtéshez.  

Másodszor, mindent meg fogok tenni azért, hogy megfelelő keretet teremtsünk, amelyben 

Európa a digitális átállás nyertese lesz, és amely ezzel egyidejűleg biztosítja, hogy az új 

technológiák fejlődése mellett is megóvhassuk meglévő értékeinket. Ebből a célból az úttörő 

technológiákba való befektetésre és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos összehangolt 

megközelítésre lesz szükség, továbbá komoly erőfeszítéseket kell tennünk valamennyi európai 

polgár, de különösen a nők digitális jártasságának fejlesztésére. Mindez hozzájárulna a digitális 

korra felkészült Európa létrejöttéhez, és az érintett portfólióért felelős ügyvezetőalelnök-jelölt 

iránymutatásainak megfelelően valósulna meg.  

Harmadszor, szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy Európa globális szinten megerősödjön. Itt az 

egyéges piac külső dimenziójáról van szó, amely az egyenlő versenyfeltételekre épül – e 

feltételeket azonban tovább kell fejlesztenünk és erősítenünk. Szintén idetartozik az európai 

védelmi és űripari ágazat is, amely az egyik legértékesebb, stratégiai jelentőségű erőforrásunk. 

Érdemes megjegyezni, hogy a nyitott és versenyképes európai védelmieszköz-piac, valamint – 

releváns elemei révén – az erős és innovatív űripar kétségtelenül hozzájárulna a valódi európai 

védelmi unió kiépítéséhez, ami a megválasztott elnök politikai iránymutatásaiban is célként 

szerepel.  

Közös és egyéni megközelítéseinkbe azonban minden esetben be kell építenünk az Egyesült 

Nemzetek fenntartható fejlesztési céljait. 

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

integrálja a nemek közötti egyenlőség szempontjait a portfóliójához tartozó valamennyi 

szakpolitikai területbe? 

Amíg az Európai Parlament ECON bizottságának tagja voltam, aktívan támogattam a 

sokszínűség megteremtését az Európai Központi Bank igazgatóságában és egyéb döntéshozó 

testületeiben. 

A portfóliómba tartozó valamennyi szakpolitikai területen elkötelezetten fogom követni az 

Európai Bizottság „A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiai kötelezettségvállalás 
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2016–2019” című dokumentumában foglalt célokat, melyek a következők: a nők 

munkaerőpiaci részvételének fokozása, valamint a nők és a férfiak gazdasági függetlensége; a 

nemek közötti bér-, kereset- és nyugdíjszakadék csökkentése és ezáltal a nők körében 

tapasztalható szegénység elleni küzdelem előmozdítása; a nők és férfiak közötti egyenlőség 

előmozdítása a döntéshozatalban.  

Ennek érdekében építeni fogok az elődeim által indított kezdeményezésekre, és tovább fogom 

vinni őket. Itt főként a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság (DG 

GROW) és A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága (DG 

CNECT) által indított kezdeményesekre gondolok, melyek célja, hogy elősegítsék a nők 

vállalkozói szerepvállalását, például egy női vállalkozóknak szóló elektronikus platform, a Női 

Üzleti Angyalok Európai Hálózata vagy a Női Internetes Vállalkozói Platformok Hálózata 

létrehozásával. 

Szintén figyelmet kívánok fordítani a DG CNECT által a „Nők a digitális ágazatban” 

elnevezésű stratégia alapján indított kezdeményezésekre, melyek a digitális ágazatban meglévő 

nemi sztereotípiák leküzdésére, a példaképek megismertetésére, a lányok és nők digitális 

készségeinek és oktatásának fejlesztésére, valamint a digitális területen tevékenykedő női 

vállalkozók és innovátorok ösztönzésére irányulnak. Mindezen kérdések tekintetében pontosan 

követni fogom a DG CNECT által kidolgozott Women in Digital (Nők a digitális világban) 

című eredménytábla adatait, hogy ezáltal nyomon követhessük az uniós és nemzeti szintű 

előrehaladást.  

 

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?  

Utoljára betöltött pozíciómban, a francia központi banknál közvetlen tapasztalatokat szereztem 

egy olyan (az eurórendszer részét képező) intézményről, amely a Szerződésben 

meghatározottaknak megfelelően erőteljesen védi függetlenségét. A függetlenség minden 

központi bank esetében kiemelkedő jelentőségű kérdés, amely lehetővé teszi számukra, hogy 

végrehajtsák megbízatásukat a társadalmi és gazdasági igényeknek megfelelően, függetlenül a 

politikai szereplőktől érkező nyomástól. Számomra ez kulcsfontosságú tapasztalatot jelentett.  

Biztosi kinevezésem megerősítése esetén a Szerződésekben (az EUSZ 17. cikkének (3) 

bekezdésében és az EUMSZ 245. cikkében) és az Európai Bizottság tagjaira vonatkozó 

magatartási kódexben meghatározott legszigorúbb etikai normákhoz fogom tartani magam, 

ahogy tettem eddig is valamennyi korábbi pozíciómban. Maradéktalanul tiszteletben fogom 

tartani a Szerződés betűjét és szellemét, és különösen azt a kötelezettséget, hogy mindig az 

európai érdekek védelmében járjak el. Tartózkodni fogok továbbá minden olyan pozíciótól 

vagy helyzettől, amely megkérdőjelezné függetlenségemet, pártatlanságomat és a Bizottság 

szolgálata melletti elkötelezettségemet, és tájékoztatni fogom a Bizottság elnökét arról, ha 

olyan helyzet állna elő, amely összeférhetetlenséghez vezethet feladataim ellátásában. 

Érdekeltségi nyilatkozatom teljes körű és a nyilvánosság számára hozzáférhető. Változások 

esetén a lehető leghamarabb naprakésszé fogom tenni.  

2. Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene? 

A Bizottság megválasztott elnökétől kapott megbízólevelem számos területet sorol a belső piac 

témakörébe: a digitális gazdaságot és társadalmat, a jövőbeli kihívásokra felkészült ipart és 

egységes piacot, valamint a védelmi és űripart is. 
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Az első terület a digitális gazdaság és társadalom ügyeit érinti. Ebben a tekintetben szerepem 

abban állna, hogy hozzájáruljak Európa technológiai szuverenitásának fokozásához, mégpedig 

az úttörő technológiákba való befektetés, valamint az 5G hálózatokra és az új generációs 

technológiákra vonatkozó közös szabványok kidolgozása révén. Ezenkívül élére állnék a 

mesterséges intelligenciával és a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabállyal kapcsolatos 

összehangolt európai megközelítés kidolgozásának, továbbá részt vennék a kiberbiztonság 

valóban egységes piacának kialakításában is. Elkötelezett vagyok amellett, hogy 

megbízatásunk első 100 napja alatt előmozdítsam a mesterséges intelligenciával kapcsolatos 

munkát, figyelembe véve annak emberi és etikai dimenzióját is. Emellett nagy kihívást jelent 

az európai polgárok digitális jártasságának fejlesztése is, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy 

minden európai polgár élhessen a digitális átállás előnyeivel. E tekintetben szorosan együtt 

fogok működni az innovációért és az ifjúságért felelős biztosjelölttel annak érdekében, hogy én 

is hozzátegyem a magam részét a digitális oktatási cselekvési terv aktualizálásához. 

Portfólióm magában foglalja a jövő kihívásaira felkészült európai ipar megteremtését is. Ehhez 

hosszú távú, Európa ipari jövőjéről szóló stratégiát és új kkv-stratégiát kell kidolgoznunk, mely 

munkát a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök és az emberközpontú 

gazdaságért felelős ügyvezető alelnök közösen fogja irányítani. Az átfogó ipari stratégiába be 

kell építeni a körforgásos gazdaságra vonatkozó, az európai zöld megállapodásért felelős 

ügyvezető alelnök által koordinált új cselekvési terv eredményeit is. A jövőbe való előretekintés 

azonban nem jelenti azt, hogy ne törődnénk az egységes piac mindennapi működtetésével. A 

Szerződések őreként a Bizottság egész Európában fontos szerepet játszik a szabályok méltányos 

és hatékony végrehajtásában. E szabályok közé tartoznak például a szellemitulajdon-jogok, 

melyek hatalmas jelentőségre tettek szert a digitális korban. Ez utóbbi kérdésben biztosítani 

fogom, hogy a szerzői jogokkal kapcsolatban Marija Gabriel által végzett munka végrehajtása 

minél gyorsabban haladjon.  

Harmadik fő területem a védelmi ágazat, ahol a digitális korra felkészült Európáért felelős 

ügyvezető alelnök iránymutatása mellett folytatni kívánom a korábbi biztosok (Elżbieta 

Bieńkowska és Violeta Bulc) által a védelmieszköz-piac és a katonai mobilitás terén 

megkezdett intézkedéseket. Ami az előbbit illeti, mindent meg fogok tenni azért, hogy 

támogassam az európai határokon átívelő, együttműködésen alapuló, kis- és 

középvállalkozások részvételével zajló projekteket, hogy ily módon az e területet támogató alap 

továbbra is eredményes legyen és támogathassa a kutatást és az innovációt. A katonai mobilitás 

tekintetében szorosan együtt fogok működni a közlekedésért felelős biztosjelölttel. Az űrágazat 

– ahol a globális versenytársak újabb és újabb kihívásokat támasztanak – szintén a portfólióm 

részét képezi. A jövőbeli (a Galileo, az EGNOS és a Kopernikusz projektet is magában foglaló) 

űrprogram végrehajtása nemcsak stratégiailag jelentős kérdés, hanem a mindennapi életünkre 

is komoly hatást fog gyakorolni (például a helymeghatározási, üzleti, mezőgazdasági és 

környezetvédelmi alkalmazások révén). A fentieken túl szeretném megerősíteni az űr-, a 

védelmi és a biztonsági ágazat közötti kapcsolatokat is. Minden ilyen említett lépés célja, hogy 

hozzájáruljon Európa globális szerepének erősítéséhez, amin az Unió külügyi és 

biztonságpolitikai főképviselőjével, a Bizottság alelnökével szoros együttműködésben kívánok 

munkálkodni. 

 

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

ellássa információval és dokumentumanyaggal? 

Biztosi kinevezésem esetén az Európai Parlamenttel való együttműködést kiemelten fogom 

kezelni, nem utolsósorban azért, mert a demokratikus vitát önmagában is az egyik legnagyobb 

értéknek tartom. Politikai szempontból, a Bizottság tagjaként teljes felelősséggel és 

elszámolással tartozom majd az Európai Parlamentnek a portfóliómhoz tartozó bizottsági 

tevékenységek tekintetében. Korábbi európai parlamenti képviselőként számos alkalommal 

szereztem tapasztalatot az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti együttműködés 

különféle típusairól, amelyek kiváló eredményre vezettek a szakpolitikák kialakítása és a 

polgárok szerepvállalása szempontjából. Ennek az együttműködésnek a nyitottságon, a 

kölcsönös bizalmon, a hatékonyságon és a rendszeres információcserén kell alapulnia annak 

érdekében, hogy a jövőbeli kezdeményezésekkel kapcsolatban konszenzusra jussunk. Európai 

biztosként ezeket az értékeket kívánom képviselni az Európai Parlamenttel való 

kapcsolatomban. Ennek során hozzá kívánok járulni a Bizottság és az Európai Parlament 

közötti különleges kapcsolat megerősítéséhez, amint azt a Bizottság megválasztott elnöke is 

kérte politikai iránymutatásaiban. 

Véleményem szerint ezért a jogalkotási folyamat egésze során nyitott és együttműködő 

megközelítést kell követnünk a szakpolitikai tervezéstől kezdve a végső megállapodásig. E 

tekintetben kötelezettséget vállalok arra, hogy biztosítani fogom az információk rendszeres 

áramlását az illetékes bizottságok elnökével, valamint közvetlen kommunikációt fogok 

folytatni a koordinátorokkal, előadókkal és bizottsági tagokkal. Úgy vélem, hogy ez a biztosok 

munkájának alapvető részét képezi. A nyomon követéshez az is hozzátartozik, hogy az Európai 

Parlament képviselői a Bizottsághoz intézett, a hatáskörömbe tartozó kérdésekre gyors és 

pontos választ kapjanak. Garantáltan mindig meg fogok jelenni az Európai Parlament plenáris 

ülésein, ha beidéznek egy kérdés megválaszolása vagy bármilyen konkrét válasz megadása 

céljából. 

Arról is gondoskodom, hogy az Európai Parlament rendszeres tájékoztatást kapjon tőlünk, 

különösen a felelősségi körömbe tartozó jelentősebb események előtt, illetve a nemzetközi 

tárgyalások kulcsfontosságú szakaszaiban.  

A rendes jogalkotási eljárás szabályainak megfelelően kötelezettséget vállalok arra, hogy a 

Parlamentet és a Tanácsot egyenrangúként kezelem. Vállalom továbbá, hogy személyesen is 

részt veszek a hatáskörömbe tartozó háromoldalú egyeztetéseken, mivel véleményem szerint 

ez a leghatékonyabb módja a haladásnak. 

Ursula von der Leyen, a Bizottság megválasztott elnöke támogatja az Európai Parlament 

kezdeményezési jogát. Elkötelezett az iránt, hogy a parlamenti tagok többségével elfogadott 

állásfoglalásokra a Bizottság jogalkotási aktusok formájában adjon választ, maradéktalanul 

tiszteletben tartva az arányosság, a szubszidiaritás és a minőségi jogalkotás elvét. Magam is 

messzemenően támogatom ezt a célkitűzést, és minden szakaszban együtt fogok működni a 

Parlamenttel az EUMSZ 225. cikke szerinti állásfoglalások megvitatása során. 

 

A Parlamenttel való kapcsolattartás során érvényesülnie kell a bizalomnak, amely véleményem 

szerint az átláthatóságon alapul. Ezért teljes mértékben elkötelezett vagyok az Európai 

Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás és a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás átláthatóságra és 

információáramlásra vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása iránt. Úgy vélem, hogy mindez 
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nem csak a két intézmény szempontjából döntő jelentőségű, hanem tágabb távlatokban is, mivel 

elősegítheti, hogy a polgárok visszanyerjék az Európai Unióba vetett hitüket. 

 

Kérdések az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről: 

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

hatáskörébe tartoznak – nevezetesen a digitális gazdaság és társadalom, az ipar, a kkv-k, 

a védelmi ipar és az űrkutatás – mely fő szakpolitikai prioritásokat kívánja 

megvalósítani? Milyen konkrét jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezésekkel – 

köztük pénzügyi eszközökkel – tervezi elérni e prioritások megvalósítását, különös 

tekintettel az európai technológiai szuverenitás – így a kiberbiztonság, a mesterséges 

intelligencia, a megosztott könyvelési technológiák, a nagy teljesítményű 

számítástechnika, a kommunikációs hálózatok, az adatok, valamint a védelem, az 

űrkutatás és az egyéb ágazatok terén kulcsfontosságú értékláncok – területéhez kötődő 

kezdeményezésekre? Mi lenne e kezdeményezések fő tartalma és ütemezése? Hogyan 

fogja biztosítani, hogy a körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv 

hozzájáruljon az EU átfogó iparstratégiájához? Hogyan fogja konkrétan alkalmazni a 

„One In, One Out” elvet a tárcájához tartozó jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban?  

Az elmúlt tíz évben a pénzügyi válság hatásait igyekeztünk kezelni, most pedig példa nélküli 

változások zajlanak gazdaságainkban, melyek az éghajlatváltozáshoz, a digitális forradalomhoz 

és a gyorsan változó geopolitikai környezethez kapcsolódnak. Mindez mélyreható változásokat 

hoz az életmódunkban, a munkában, a termelésben, a kereskedelemben és a szolgáltatásokban.  

A stratégiai autonómiáért és a technológiai vezető szerepért folyó globális verseny már régóta 

zajlik, Európát pedig a lemaradás veszélye fenyegeti. A közös stratégiára és egyesített 

erőforrásokra épülő erős ipari háttér nélkül Európa nem lesz képes saját maga előállítani azokat 

a technológiákat, amelyek globális vezető szerepének megőrzéséhez és egyedülálló szociális 

modelljének fenntartásához szükségesek  

Célom, hogy eredményes, piaci alapú szakpolitikák révén hozzájárulhassak Európa iparának 

további erősítéséhez, ezzel kontinensünk élére állhasson a digitális átalakulás folyamatának és 

elsőként érje el a klímasemlegességet. Ehhez komoly finanszírozási forrásokat kell 

mozgósítanunk, amiben elkerülhetetlen, hogy a köz- és a magánforrások egyaránt szerepet 

kapjanak, különféle pénzügyi eszközök formájában, többek között az InvestEU program és az 

Európai Beruházási Bank révén. 

Legfőbb célom pedig az, hogy megteremtsük az összhangot a mai modern gazdaság szociális 

és piaci elemei között. 

Digitális gazdaság és társadalom 

Az ipar központi szerepet játszik az EU jólétének, globális vezető szerepének és társadalmi 

kohéziójának biztosításában. Európa számos iparágban világszintű vezető szerepet tölt be, 

különösen a magas hozzáadott értékkel rendelkező termékek és szolgáltatások, például a 

gépjárműipar, a repüléstechnika, a műszaki ipar, a vegyipar és a gyógyszeripar terén. 

Iparunknak azonban alkalmazkodnia kell az ipari átalakulás gyorsuló üteméhez, a 

klímasemleges gazdaságra való áttéréshez, a technológiai áttörésekhez (különösen a digitális 

technológiák térnyeréséhez) és a gyorsan változó geopolitikai környezethez.  
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2001-ben a piaci tőkeérték alapján a világ öt legnagyobb vállalata közül mindössze egy volt 

digitális vállalat. Ma mind az öt a digitális ágazat szereplője, és egyik sem európai cég. Európa 

elvesztette technológiai vezető szerepét a digitális területen, jóllehet a régió továbbra is a 

digitális termékek és szolgáltatások egyik legnagyobb piacának számít a világon.  

A technológiai világelsőség visszaszerzése hozzásegíthet minket ahhoz, hogy a digitális 

politikai európai módját érvényesítsük Ebben az összefüggésben kritikus pont a szabványok 

meghatározása. Ha élen járunk a szabályozás terén, akkor a saját igényeinknek megfelelően 

befolyásolhatjuk a technológiák fejlődését. Ez nemcsak értékválasztás, hanem ipari stratégia 

kérdése is: a szabályozás megakadályozza a nemzeti piacokra való szétaprózódást és globális 

előírásokat határoz meg, mivel Európát mint a világ egyik legnagyobb piacát nem lehet 

figyelmen kívül hagyni. A globális vállalkozásoknak hozzá kell igazítaniuk termékeiket és 

szolgáltatásaikat az európai szabályokhoz, mint az történt az általános adatvédelmi rendelet 

esetében is.  

Szorosan együtt fogok működni a biztosi testület érintett tagjaival annak érdekében, hogy 

iparunk átalakulása olyan inkluzív módon menjen végbe, amely mindenki javát szolgálja. 

Amint azt a Bizottság megválasztott elnöke is hangsúlyozta politikai iránymutatásaiban, fel kell 

ismernünk, hogy ebben az átmeneti időszakban nem mindannyian ugyanabból a helyzetből 

indulunk. Mindannyiunknak ugyanaz a célunk, némelyikünk azonban testre szabottabb 

támogatásra szorulhat a célok megvalósításához. Az európai strukturális és beruházási alapok 

és az újonnan létrehozandó Méltányos Átalakítási Alap segíteni fog abban, hogy senki se 

maradjon magára. Az új készségek fejlesztését is támogatnunk kell majd. Ezzel összefüggésben 

részt fogok venni a digitális oktatási cselekvési terv aktualizálásával kapcsolatos munkában, 

hogy megoldjuk a növekvő európai készséghiány problémáját, és különös figyelmet fogok 

fordítani arra, hogy az átmenet milyen hatással lesz a leginkább rászoruló polgárokra. 

Az ipar és a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 

Az uniós ipar jövőjére vonatkozó stratégiának ki kell terjednie minden olyan szempontra, amely 

érinti az ipart és annak versenyképességét, a beruházástól és a közbeszerzéstől kezdve a 

kereskedelmen, a készségeken és az innováción át a kis- és középvállalkozások támogatásáig. 

Ilyen stratégiát csak az összes érdekelt féllel való párbeszéd keretében lehet kialakítani és 

kidolgozni.  

A kkv-k adják a vállalatok túlnyomó többségét és egyben gazdaságunk tartóoszlopát. Ezek a 

cégek járulnak hozzá a legnagyobb mértékben az EU gazdasági jólétéhez, mivel a teljes 

foglalkoztatás kétharmadát ők biztosítják. Továbbra is nagy kihívást jelent azonban, hogy olyan 

vállalkozásbarát környezetet teremtsünk, amelyben a kisvállalkozások, akár nagy növekedési 

potenciállal rendelkező új, innovatív cégek (start-upok és scale-upok), akár hagyományos kkv-

k, egyaránt prosperálhatnak. 

Kkv-stratégiánk kidolgozása során folyamatosan emlékeztetni fogom magam azokra a 

nehézségekre, amellyel a vállalkozók naponta szembesülnek, például a munkaerő-felvétel, a 

finanszírozási eszközökhöz való hozzáférés, a bürokrácia, a fizetési késedelmek problémájára. 

Ezt a sokrétű kihívást a biztosi testület többi tagjával szoros együttműködésben kell 

megoldanunk, például a tőkepiaci unió kiteljesítésével, amely révén biztosítható, hogy a kkv-k 

hozzájuthassanak a növekedésükhöz szükséges finanszírozáshoz. A portfóliómba tartozó 

területen a bürokrácia és az egységes piacon még fennálló akadályok nehezítik meg a 

vállalkozások számára, hogy határon átnyúló vagy harmadik országra irányuló üzleti 
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tevékenységet folytassanak. Ennek megoldása kiemelt helyet foglal el a kkv-kra vonatkozó 

programomban. 

Technológiai szuverenitás 

Európa technológiai szuverenitásának megerősítése érdekében támogatni fogom az úttörő 

technológiákba (a blokkláncba, a nagy teljesítményű számítástechnikába, az algoritmusokba, 

az adatmegosztási és adathasználati eszközökbe) történő beruházást. Meggyőződésem, hogy 

valamennyi említett területen többet érhetünk el az uniós és a nemzeti erőfeszítések 

egyesítésével. Jó példa erre a már létrehozott európai nagy teljesítményű számítástechnika 

közös vállalkozás (EuroHPC közös vállalkozás), melynek célja, hogy összefogja az európai 

erőforrásokat, és ily módon lehetővé váljon nagy adathalmazokat feldolgozó, korszerű, 

exaszintű szuperszámítógépek építése, amit a tagállamok egyedül nem tudnának megvalósítani. 

Az ilyen típusú konkrét kezdeményezéseket tervezem támogatni, és ennek érdekében 

gondoskodni fogok arról, hogy a következő többéves pénzügyi keret forrásait a lehető 

legteljesebb mértékben kihasználjuk. 

Éghajlatváltozás és körforgásos gazdaság 

Mint a Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen hangsúlyozta politikai 

iránymutatásaiban, napjaink legnagyobb kihívása és egyben legígéretesebb lehetősége az, hogy 

Európa 2050-re a világ első klímasemleges kontinensévé váljon. Ezért minden követ meg fogok 

mozgatni annak elősegítése érdekében, hogy az uniós ipar vezető szerepet játsszon a 

fenntartható gazdaságra való átállásban. Ehhez további intézkedésekre lesz szükség egyes 

régiókban, ahol az átállás az energiaigényes iparágak és a szénipar jelenléte miatt különleges 

kihívást jelent. 

A 2015-ben elfogadott, a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv sikerére építve a 

körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv is szerepet kap majd az átfogó ipari 

stratégiában. A műanyagokkal kapcsolatos európai stratégia példáját felhasználva támogatni 

kívánom a többi olyan ágazatot és értékláncot is, amely nagy környezeti hatással és a 

körforgásos gazdaság szempontjából kiemelkedő lehetőségekkel rendelkezik. 

Meggyőződésem, hogy komoly lépéseket tehetünk az erőforrásoknak és az anyagoknak a 

gazdaságban való hosszabb ideig történő felhasználása és a hulladék mennyiségének 

csökkentése érdekében, ha alkalmazzuk a környezettudatos tervezés, az energiahatékonysági 

címkézés, a zöld közbeszerzés és az ágazati szabályozások eszközeit. 

Versenyképes és innovatív védelmi ipar 

Az európai védelmi ipar 100 milliárd eurós teljes forgalmat bonyolít le évente. A védelmi ipar 

előtt számos akadály tornyosul az európai belső piacon, mivel a tagállamok jellemzően nemzeti 

szinten használják fel védelmi költségvetésüket, és nemzeti szinten határozzák meg a katonai 

felszerelésekre vonatkozó műszaki követelményeiket. Az uniós tagállamokban például 17 

különféle harckocsi van használatban, míg az Egyesült Államokban mindössze egy. Magyarán 

nincs megfelelő mértékű védelmi együttműködés Európában. A kiadások terén számos átfedés 

van, és a védelmi piac rendkívül széttagolt. 

Számos lehetőség kínálkozik az európai szintű előrelépésre az együttműködés útjában álló 

akadályok felszámolása, valamint a határokon átnyúló hozzáférésnek az új belépők és a kis- és 

középvállalkozások számára történő megnyitása révén.  
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Kiemelt célkitűzéseim közé tartozik annak biztosítása, hogy Európa versenyképes és innovatív 

védelmi iparral rendelkezzen. Ezáltal erősebbé tehetjük Európát a világban, ami lehetővé teszi 

a NATO szerepének növelését és a transzatlanti tehermegosztás javítását is. 

A Bizottság fontos eszközökkel rendelkezik ahhoz, hogy az együttműködés útjában álló 

akadályok elhárításával és az európai belső piacban rejlő lehetőségek kiaknázásával európai 

szinten előrehaladást érjen el. Az egyik ilyen eszköz az Európai Védelmi Alap (EDF), amely 

lehetővé fogja tenni a tagállamok katonai követelményeinek megfelelő, innovatív és élvonalbeli 

technológiákhoz és termékekhez az európai védelmi ipar által nyújtott hozzájárulás 

társfinanszírozását.  

Az EDF ösztönözni fogja a tagállamok és az iparaik közötti együttműködést is. 

- Ezen együttműködés célja, hogy segítse az elszigetelt tagállami törekvések 

egységesítését, a szükségtelen átfedések és szétaprózódás elkerülését, és ezáltal 

hozzájáruljon a költségek csökkentéséhez és a hatékonyság növeléséhez. Ahhoz, hogy 

az együttműködési projektek támogatásra jogosultak legyenek, legalább három 

különböző tagállamból legalább három vállalatnak kell részt vennie bennük.  

- A vállalkozói szféra és a védelmi szakpolitika közötti szinergiák lehető legnagyobb 

mértékű kiaknázása érdekében ezenkívül külön ösztönzőkkel is támogatni fogjuk a kkv-

k részvételét az EDF-ben. 

Az EDF végrehajtása során figyelmet fogok fordítani az etikai alapelvek tiszteletben tartására 

is, különös tekintettel a védelmi területen alkalmazott mesterséges intelligencia fontos 

kérdésére.  

Munkám egyik jelentős részét fogja képezni a katonai mobilitásról szóló cselekvési terv 

végrehajtása. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz társfinanszírozási keretösszege, a 

kettős felhasználású infrastruktúrák fejlesztésére irányuló erőfeszítések, valamint számos 

vámügyi és hozzáadottérték-adóval kapcsolatos intézkedés szolgál majd arra, hogy fokozza az 

Észak-atlanti Szerződés közös védelemmel kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósítására és a 

külső fenyegetésekre válaszul adott katonai műveletek kivitelezésére irányuló tagállami 

kapacitásokat. 

Jogalkotási eszközök, például a védelmi beszerzéssel kapcsolatos irányelv és a védelmi 

vonatkozású termékek Unión belüli transzferével kapcsolatos irányelv elfogadására is sor került 

a védelmi belső piac működésének továbbfejlesztése érdekében. Ezen irányelvek 

végrehajtásának szigorú nyomon követése révén biztosítani kívánom, hogy az említett 

jogszabályok még hatékonyabban jussanak érvényre és a tagállamok teljeskörűen és 

egységesen alkalmazzák őket.  

Vezető szerep az űriparban 

Európa a világ második legfontosabb űripari szereplője. Elmondhatjuk, hogy mi rendelkezünk 

a világ legjobb Föld-megfigyelési rendszerével (Kopernikusz) és műholdas navigációs 

rendszerével (Galileo). Az űrrel kapcsolatos technológiák, adatok és szolgáltatások mára 

nélkülözhetetlenné váltak az európaiak életében. Ezeket használják például a mobiltelefonok és 

az autós navigációs rendszerek is. A műholdak emellett azonnali tájékoztatást képesek nyújtani 

a katasztrófákról, például a földrengésekről, erdőtüzekről vagy árvizekről, lehetővé téve a 

sürgősségi segélyszolgálatok és a mentőcsapatok közötti jobb koordinációt.  
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Az uniós űrpolitika célja, hogy hozzájáruljon napjaink legsürgetőbb kihívásainak 

megoldásához, többek között az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a technológiai innováció 

ösztönzése terén. Az űrrendszerek akkor lehetnek előnyösek az európai társadalom és gazdaság 

számára egyaránt, ha nagy számú és heterogén felhasználói közösség alkalmazza őket és 

invesztál beléjük. A Galileót, az EU globális navigációs műholdrendszerét világszerte több mint 

1 milliárdan használják. A rendszer 2020-ra éri el a teljes műveleti képességet. Az EGNOS, az 

európai geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatás életbiztonsági szolgáltatásokat nyújt a 

légi és tengeri közlekedésben részt vevők számára Európában. Emellett az EGNOS a 

gazdálkodókat is segíti a precíziós mezőgazdaságban.  

Előrelépés történt az űradatok használata, valamint a kkv-k és az induló vállalkozások 

lehetőségeinek bővítése kapcsán is, de még van hova fejlődni, például a Galileo-szolgáltatások 

önvezető és hálózatba kapcsolt autókban, illetve az európai kritikus infrastruktúrák időzítésében 

és szinkronizálásában történő használatának további előmozdításával. Az új uniós űrprogram 

Unió-szerte elő fogja segíteni a kapacitásépítést és támogatni fogja a vállalatokat, például a 

finanszírozáshoz való hozzáférés megkönnyítésével, űrközpontok hálózatának létrehozásával, 

képzési kapacitások biztosításával, az induló vállalkozások és az innovációk támogatásával. Az 

űralkalmazások és a kutatási tevékenységek között el kell mélyíteni a kapcsolatot annak 

érdekében, hogy új eszközök és megoldások születhessenek, mint például a globális szén-

dioxid-kibocsátás és az északi-sarkvidéki változások ellenőrzésére is képes új Kopernikusz-

műholdak.  

Az uniós űrprogram az EU biztonsága és védelme szempontjából is értékes eszköz. A Galileo 

kormányzati ellenőrzésű szolgáltatása (PRS) például kizárólag a kormányzat által 

felhatalmazott felhasználóknak, érzékeny alkalmazások számára való felhasználásra nyújt hely- 

és időmeghatározási szolgáltatásokat, amelyek folyamatos rendelkezésre állást igényelnek. 

Ilyenek például a segélyhívó szolgálatok, a békefenntartó és a válságkezelési műveletek. Az e 

két szakpolitikai terület között fennálló szinergiák további vizsgálatra és támogatásra 

érdemesek, többek között a PRS révén. 

Meg kell továbbá őrizni az EU független, megbízható és költséghatékony hozzáférését a 

világűrhöz, és fenn kell tartani globális vezető szerepét ezen a területen, azonban az űrstratégia 

keretében kulcsfontosságúként kell kezelni a nemzetközi együttműködést is. Ezért folytatni kell 

az űrágazati párbeszédet a nemzetközi partnerekkel (többek között az Egyesült Államokkal, 

Kínával, Japánnal és Dél-Afrikával).  

A „One In, One Out” („egy be, egy ki”) elv 

Az uniós jogalkotással olyan célok és előnyök érhetők el, amelyeket az önállóan eljáró 

tagállamok nem tudnak megvalósítani. E célok elérése érdekében azonban az uniós 

jogszabályok terheket róhatnak a végső kedvezményezettekre vagy a felhasználókra.  

A „One In, One Out” elv enyhíteni fogja ezeket a terheket: ennek értelmében ha egy jogalkotási 

javaslat valamilyen új terhet ró az emberekre és a vállalkozásokra, egyúttal meg is kell 

szüntetnie egy azzal azonos súlyú, uniós szinten az adott szakpolitikai területen fennálló terhet. 

Ezt az egész szakpolitikai területet figyelembe véve, tehát az új terheket jelentő egyes 

jogszabályoknál messzebbre tekintve fogjuk alkalmazni. Mindez biztosítani fogja, hogy az 

átfogó szakpolitikai célkitűzéseket hatékonyan, a lehető legkevesebb teher mellett valósítsuk 

meg, és a Bizottságnak mindig meglegyen a mozgástere a kellő fellépésre.  
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– Mik lesznek az Ön fő prioritásai a digitális gazdaság és társadalom tekintetében, például 

a kiberbiztonság, az új generációs hálózatok és a jövőbeli mobiltechnológiák bevezetése, 

valamint az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex támogatása tekintetében?  – Hogyan 

szándékozik – különösen a kiberbiztonságra tekintettel – létrehozni egy közös 

kibercsoportot (tekintettel például annak összetételére, feladataira, valamint a terület 

meglévő uniós szereplőire gyakorolt hatására), és kötelezettséget vállalna-e arra, hogy 

minden összekapcsolt termék tekintetében kötelező (pl. szoftverfrissítésre vonatkozó) 

kiberbiztonsági kötelezettségeket előíró új horizontális jogi eszközre irányuló javaslatot 

terjesszen elő? 

A digitalizálás megváltoztatta az európai polgárok életét és forradalmasította az üzleti 

tevékenységet, megkönnyítette mindennapjainkat és hatalmas lehetőségeket teremtett a 

vállalkozások számára, de a gyors változásokhoz való alkalmazkodás egyben új kihívások elé 

is állítja a polgárokat és a vállalkozásokat. A mesterséges intelligencia, a nagy adathalmazok, a 

szuperszámítógépek (és hamarosan a kvantumszámítógépek), a blokklánc-technológia és a 

nagy sebességű internetkapcsolat a világ legnagyobb kihívásainak megoldásában segíthetnek, 

az éghajlatváltozás elleni küzdelemtől kezdve a rák kezelésén át a megfizethető és biztonságos 

élelmiszerek előállításáig. Azonban ezek az új technológiák alapvető kérdéseket is felvetnek, 

melyeket meg kell válaszolnunk. 

Az elmúlt öt év során az európai digitális egységes piaci stratégia sikeresen csökkentette a piac 

széttagoltságát, fokozta az adatáramlást és a piaci rugalmasságot, valamint a digitális 

korszakhoz igazította a meglévő szabályozást. Még mindig sok azonban a tennivaló. Ezért az 

Európai Parlament, a tagállamok és az érdekelt felek segítségével tovább kívánok építkezni e 

fontos eredmények alapján.  

A Bizottság megválasztott elnökének politikai iránymutatásaival összhangban együtt fogok 

működni Vestager ügyvezetőalelnök-jelölt asszonnyal a mesterséges intelligenciára vonatkozó 

olyan új uniós keretszabályozás kidolgozásán, amely előmozdítja a megbízható mesterséges 

intelligencia fejlesztését és elterjedését, tekintetbe véve az alkalmazásának etikai vonatkozásait 

is.  

Az európai digitális gazdaság fellendítése, valamint az európai társadalom igényeinek 

megfelelő, nyílt és biztonságos online környezet biztosítása érdekében a Bizottság 

megválasztott elnöke azzal is megbízott, hogy készítsem elő a digitális szolgáltatásokról szóló 

jogszabályt, amit egyik legfőbb prioritásként fogok kezelni. Ezen a területen a következő 

vezérelveket fogom követni: a digitális szolgáltatások egyenlő versenyfeltételeinek 

megerősítése, az online platformok tisztességes, felelős és átlátható működésének biztosítása, 

az alapvető jogok, többek között a véleménynyilvánítás szabadságának és a magánélet 

védelmének érvényre juttatása, valamint az adatgazdaság támogatása érdekében a piacok 

nyitottságának és megkülönböztetésmentességének megőrzése. Mint azt az online 

platformokról és a digitális egységes piacról szóló 2017-es európai parlamenti jelentés is 

felvetette, különös figyelmet fogok fordítani arra, hogy a leendő jogszabály egyértelmű és 

hatékony eljárásokat biztosítson az illegális online tartalmak terjesztésének kezelésére. 

Megoldást kell keresnünk azokra a problémákra is, amelyek az algoritmusalapú 

döntéshozatallal, az adatokhoz való hozzáféréssel, a digitális reklámokkal, a 

munkakörülményekkel és a megosztásalapú gazdasági platformokkal kapcsolatban merülnek 

fel. 

Az illegális tartalmak elleni küzdelem valamennyi jogrendszerben jelentős kérdés. Szeretném 

megerősíteni az egységes piacon belül azokat az együttműködési mechanizmusokat, amelyek 
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valamennyi európai polgár számára egyenlő és hatékony védelmet, a hatóságok számára pedig 

kölcsönös bizalmat garantálnak. A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra vonatkozó 

javaslatot megbízható elemzésekre és az érdekelt felekkel folytatott inkluzív párbeszédre 

kívánom építeni.  

A blokkláncalapú, megosztott könyvelési technológiák olyan transzformatív jellegű eszközök, 

amelyek nagyobb bizalmat és hatékonyságot biztosítanak a meglévő és a jövőbeli 

szolgáltatások terén. Elkötelezett vagyok amellett, hogy a tagállamokkal és az ipari 

érdekeltekkel karöltve az EU-t a blokklánc-technológia vezető szereplőjévé tegyük, többek 

között a kutatás-fejlesztésbe és innovációba való beruházás, a szabványosítás és a közszféra 

irányító szerepének biztosítása révén. Különösen törekedni fogok arra, hogy előmozdítsam az 

európai blokklánc-szolgáltatási infrastruktúrán végzett munkát, azzal a céllal, hogy ez az 

infrastruktúra legyen a globális viszonyítási alap a teljesítmény, a biztonság, a reziliencia és az 

energiahatékonyság szempontjából.  

A digitális gazdaság és társadalom gerincét a kommunikációs hálózatok alkotják, ily módon 

nélkülözhetetlenek a vállalkozások és az innováció tekintetében. Ugyanakkor sok 

kisvállalkozás még mindig nem tudja teljes mértékben kiaknázni lehetőségeit a lassú 

internetkapcsolattal rendelkező vidéki térségekben, illetve az is előfordul, hogy Európán kívül 

nem tudják megvalósítani üzleti elképzeléseiket, mivel a meglévő digitális környezet nem felel 

a 21. századi elvárásoknak. Elkötelezett vagyok amellett, hogy ez ne legyen többé így. A 

tagállamokkal való együttműködésre összpontosítva növelni kívánom a hálózati 

összekapcsoltság mértékét és Európát fel kívánom készíteni az 5G technológia használatára.  

Folytatni fogjuk erőfeszítéseinket ezen a területen a nemrégiben elfogadott Európai 

Elektronikus Hírközlési Kódexre építve és biztosítva annak teljes körű végrehajtását. Többek 

között meg fogjuk könnyíteni a vezeték nélküli 5G-kommunikációhoz szükséges mikrocellák 

kiépítését, és ösztönözni fogjuk a harmonizált 5G-spektrum mielőbbi rendelkezésre bocsátását, 

valamint a kis hatótávolságú eszközök és a wifihálózatok által vagy a közlekedésbiztonság 

céljából engedélymentesen használható spektrum biztosítását. Törekedni fogok a 112-es 

európai segélyhívó számra vonatkozó megerősített szabályok kellő időben történő 

végrehajtásának biztosítására is, mivel ez életeket menthet. 

Elengedhetetlennek tartom, hogy garantáljuk 5G-hálózataink rezilienciáját és biztonságát. 

Ezért biztosítani fogom az 5G-hálózatok kiberbiztonságáról szóló ajánlásban javasolt 

intézkedéseknek a tervek szerinti végrehajtását, és gondoskodni fogok arról, hogy a biztonsági 

kockázatok azonosítására szolgáló eljárásokat és kockázatcsökkentő intézkedéseket is 

beépítsünk azokba. E feltételek mellett szándékomban áll elősegíteni ezen intézkedések 

szabályos és kellő időben történő megvalósítását, megfelelően szem előtt tartva az érdekelt 

felek és a polgárok érdekeit és aggályait is.  

A digitális területen betöltött vezető szerep biztosítása és az erős adatgazdaság felépítése a 

kibertámadások elleni védekező képességtől is függ. Ebből kifolyólag tovább fog nőni a 

kiberbiztonság jelentősége, hiszen fokoznunk kell a kritikus infrastruktúrák és az azoktól függő 

közszolgáltatások védelmét, különösen mivel az összekapcsolt tárgyak a kiszolgáltatottság 

további forrásai lesznek. A kiberbiztonság területén az EU nagy előrelépést ért el azáltal, hogy 

növelni tudta a tagállamok között bizalom szintjét. A jövőben ezen az úton kell tovább 

haladnunk, és a szükséges ismeret elve (need to know) felől a szükséges megosztás elvének 

(need to share) irányába kell elmozdulnunk annak érdekében, hogy a kiberbiztonsági 

együttműködés és információmegosztás minden területen, a bűnüldözést és a védelmet is 

beleértve, magától értetődővé váljon. 
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A hálózati és információs rendszerek biztonságáról szóló irányelv az első horizontális uniós 

jogszabály, amely a kiberbiztonság kérdésével foglalkozik. Úgy vélem, hogy a tagállamokkal 

és az irányelv hatálya alá tartozó vállalatokkal folytatott, jelenleg is zajló párbeszéd, valamint 

a tagállamok nemzeti hatóságai közötti stratégiai együttműködés lehetővé fogja tenni az 

irányelv még hatékonyabb végrehajtását. A kiberbiztonsági jogszabály végrehajtásának 

keretében a Bizottság teljes mértékben együtt fog működni az Európai Uniós Kiberbiztonsági 

Ügynökséggel (ENISA) és a tagállamokkal a kiberbiztonsági tanúsítási rendszereknek a 

kiemelt területeken, például az 5G és a felhőalapú számítástechnika terén való bevezetése 

érdekében. Ez végeredményben a digitális termékek és szolgáltatások széles körének 

kiberbiztonságát fogja javítani. 

Megbízólevelem alapján feladataim közé tartozik egy közös kiberbiztonsági egység 

létrehozásával kapcsolatos munka irányítása is. Az egység foglalkozna a kiberbiztonsági 

reziliencia, bűnüldözés és védelem kérdéseivel is annak érdekében, hogy válsághelyzet esetén 

strukturált és megerősített együttműködés, valamint kölcsönös segítségnyújtás valósuljon meg 

uniós szinten. A közös kiberbiztonsági egység építhet a nemzeti és uniós kiberbiztonsági 

testületek meglévő tapasztalataira és szakértelmére is. Hosszabb távon tovább kell 

foglalkoznunk a kiberbiztonsági kihívások leküzdéséhez szükséges, megfelelő infrastruktúrák 

kérdésével. 

Szükség van továbbá az infokommunikációs termékek és szolgáltatások kiberbiztonságának 

megerősítésére is, mivel ez a probléma egyre égetőbbé válik. A kiberbiztonsági jogszabály 

fontos lépést jelent a helyes irányba, mivel uniós szintű, egységes kiberbiztonsági tanúsítási 

megközelítést alakított ki. A Bizottság a kiberbiztonsági jogszabály rendelkezéseinek 

megfelelően kellő időben meg fogja vizsgálni, hogy szükség van-e egyes termék- és 

szolgáltatáskategóriák esetében kötelező tanúsításra. 

– A következő Európai Bizottság politikai iránymutatásaiban a Bizottság megválasztott 

elnöke új iparstratégiát említ konkrét részletek bemutatása nélkül. Hogyan fogja 

biztosítani, hogy az új, hosszú távú uniós integrált iparstratégia hozzájáruljon – többek 

között – a magas színvonalú munkahelyek létrehozásához, az Unió GDP-jéhez való ipari 

hozzájárulás növeléséhez, az ipar EU-n kívülre történő áttelepülése kockázatának 

csökkentéséhez, biztosítva a harmadik országok stratégiai iparágakban és 

infrastruktúrákban való részvételének megfelelő átvilágítását, valamint előmozdítva a 

különböző uniós politikák közötti szinergiákat az uniós iparágak káros következményei 

kockázatának csökkentése, ugyanakkor a Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek 

tiszteletben tartása érdekében? E célból fontolóra venné-e egy „ipari unió” létrehozását 

(az energiaunió koncepciójához hasonlóan), hogy megszilárdítsa és koordinálja a fenti 

célok elérésére irányuló erőfeszítéseket?  

Az új iparstratégiának választ kell adnia a gazdaságainkban és társadalmainkban jelenleg zajló 

két alapvető átalakulásra, a digitális átállásra és az éghajlatváltozásra, ráadásul egy gyorsan 

változó külső környezetben.  

Ezt a stratégiát az összes érdekelt féllel való párbeszéd keretében kell kidolgozni. Az uniós ipar 

jövőjét meghatározó új hosszú távú stratégia megalkotása érdekében szoros együttműködést 

fogok folytatni Margrethe Vestager és Valdis Dombrovskis ügyvezetőalelnök-jelöltekkel.  

Minden szakpolitikai területen be kell vetnünk a rendelkezésre álló eszközöket, a beruházástól 

és a közbeszerzéstől kezdve a kereskedelmen, a készségeken és az innováción át a kis- és 

középvállalkozások támogatásáig. Az új iparstratégiának irányt kell mutatnia a digitális korba 
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és a klímasemleges gazdaságba való sikeres ipari átmenethez, melyet a jólétünket és a 

társadalmi méltányosságot megalapozó egyedülálló európai szociális piacgazdasági modellt 

megőrizve kell végrehajtanunk. A globalizáció, a digitális átállás és az éghajlatváltozás miatt 

újra kell gondolnunk mindazt, amit a munkáról, a termelésről, a fogyasztásról és a 

kereskedelemről eddig hittünk. A globális kereskedelem egyenlő versenyfeltételeinek 

megteremtése égető kérdés napjainkban, amikor a többoldalú, szabályokon alapuló gazdasági 

rendszerre jelentős nyomás nehezedik.  

Iparstratégiánk központi eleme az egységes piac, amely már jelenleg is ipari uniónak tekinthető. 

Ez a világszinten is egyedülálló rendszer megszüntette a személyek, az áruk, a szolgáltatások 

és a tőke szabad mozgása előtt álló akadályokat. Az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból 

való kilépésével kapcsolatos tárgyalások még inkább ráirányították a figyelmet az egységes 

piac előnyeire. Ezért iparstratégiánk egyik központi eleme az egységes piac megfelelő 

működésének biztosítása lesz.  

Az egységes piac egyértelműen gazdasági diplomáciánk legértékesebb eszköze is, mivel 

egyetlen belépési pontot kínál a világ legnagyobb piacához. A piacunkhoz való hozzáférés 

biztosítása során azonban egyenlő versenyfeltételeket kell teremteni. Az EU-nak nyitottnak kell 

maradnia, de ez nem jelenti azt, hogy védtelennek is kell lennie.  

Az utóbbi években például egyre növekvő számban derült fény harmadik országbeli vállalatok 

által végrehajtott stratégiai felvásárlásokra. A közvetlen külföldi befektetések átvilágításáról 

szóló rendelet 2020 októberében fog hatályba lépni. Ez a jogszabály lehetővé fogja tenni a 

Bizottság számára, hogy véleményt fogalmazzon meg, ha egy harmadik országból érkező 

befektetés egynél több tagállam biztonságát vagy közrendjét fenyegeti, vagy ha a befektetés 

hátrányosan érinthet valamely, az Unió egészének érdekét szolgáló stratégiai projektet vagy 

programot. Támogatni fogom a kereskedelempolitikáért felelős biztosjelöltet ennek az új 

eszköznek a végrehajtásában, különösen a hatáskörömbe tartozó stratégiai iparágak és 

programok tekintetében, azzal a céllal, hogy közösen biztosítsuk Európa technológiai 

szuverenitását. A kritikus tömeg és mérték eléréséhez azonban erősebb ipari együttműködésre 

is szükségünk lesz. Ezért aktívan részt fogok venni a tagállami erőfeszítések összehangolásában 

annak érdekében, hogy megerősítsük a kulcsfontosságú értékláncokat, természetesen a 

tagállamok iparpolitikai hatáskörének teljes mértékű tiszteletben tartása mellett. 

Napjainkban, amikor egyre inkább a szellemi és immateriális javak (találmányok, alkotások, 

márkák, adatok, know-how) határozzák meg egy-egy vállalat értékét, a szellemi tulajdonra 

vonatkozó szakpolitikák központi szerepet játszanak az ipari versenyképesség fellendítésében. 

Ezért közelebbről is meg szeretném vizsgálni a szellemi tulajdonnal kapcsolatos rendszereinket 

annak ellenőrzése és biztosítása érdekében, hogy azok megfeleljenek a digitális kor 

elvárásainak és támogassák versenyképességünket. A rendszereknek választ kell adniuk az 

olyan új kihívásokra, mint a mesterséges intelligencia, a háromdimenziós nyomtatás, a 

körforgásos gazdaság, továbbá biztosítaniuk kell a kkv-k hozzáférését a szellemi tulajdon 

védelméhez. Globális szinten Európának továbbra is vezető szerepet kell vállalnia a világszintű 

szabványok meghatározásában és az egyenlő versenyfeltételek biztosításában.  

A fentieken túl a közbeszerzési szakpolitika is hatékony eszköz az európai gazdaság 

versenyképességének erősítéséhez. A beruházások, áruk és szolgáltatások közbeszerzése az 

uniós GDP több mint 14%-át teszi ki. A közbeszerzések megrendelőinek a lakossági igényeket 

kiaknázva biztosítaniuk és ösztönözniük kell az innovatív és fenntartható megoldások 

kifejlesztését. Fontos szereplőkké kell válniuk az európai innovációs ökoszisztémában, hiszen 

az innovatív megoldások közbeszerzése révén rendszerszintű problémákat oldhatnak meg 
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azáltal, hogy keresletet teremtenek a fejlődő és áttörést hozó innovációk iránt és lehetőségeket 

biztosítanak a kkv-k számára. A közbeszerzés révén a különféle szintű kormányzati 

megrendelők a szakpolitikai célok széles körének megvalósításához járulhatnak hozzá, a 

versenyképességtől kezdve a társadalmi méltányosságon át a fenntartható fejlődési célokig. A 

harmadik országbeli ajánlattevőknek és áruknak az uniós közbeszerzési piacon betöltött 

szerepére vonatkozó iránymutatás szintén elő fogja segíteni az egyenlő versenyfeltételek 

nemzetközi szintű biztosítását, melynek kapcsán célunk a nyílt közbeszerzési lehetőségek 

kölcsönösségének megteremtése.   

– Milyen konkrét tervei vannak az Unió kis- és középvállalkozásokra (kkv) vonatkozó 

politikájának előmozdítására, különös tekintettel a „gondolkozz először kicsiben” elv 

érvényesítésére, szükség esetén a „kkv” meghatározásának aktualizálására az EUB 

legutóbbi ítéletének megfelelően, és különös figyelmet fordítva a „mikrovállalkozásokra” 

és az „induló vállalkozásokra”? Hogyan fogja biztosítani, hogy a kkv-k megfelelő és 

könnyen hozzáférhető finanszírozásban részesüljenek, és hogy tovább csökkentsék az 

adminisztratív terheiket? Hogyan hajtják végre a következő Európai Bizottság politikai 

iránymutatásaiban meghatározott „célzott kkv-stratégiát”? Mi lenne továbbá a 

megbízólevélben említett „kkv-megbízott” funkciója, és hogyan választják ki őt? 

Az európai vállalkozók, start-upok és kkv-k kulcsfontosságú szerepet játszanak 

iparstratégiánkban. Ők képviselik a vállalatok 99%-át és ők foglalkoztatják a munkavállalók 

kétharmadát. Sok kkv számára azonban nehézséget jelent a szabályozás bonyolultsága, a 

finanszírozási eszközökhöz való hozzáférés, illetve a kereskedelmi és befektetési partnerek 

fellelése. A vállalkozásindítás első 2–3 évének kritikus időszakát túl kevés európai start-up éli 

túl, és még kevesebb képes nagyobb vállalattá növekedni. A vállalkozások beindítása sem 

egyformán könnyű Európa-szerte, főként a leghátrányosabb helyzetű régiókban jellemzőek a 

nehézségek. Különös aggodalomra ad okot a női vállalkozók viszonylag alacsony aránya. A 

nők az európai vállalkozók kevesebb mint 30%-át teszik ki, és az aránytalanság még feltűnőbb 

az innováció és a tudomány terén.  

A kkv-stratégia az iparstratégiánk központi eleme lesz, mivel a kis- és középvállalkozások 

kiemelten fontos szerepet töltenek be gazdasági és társadalmi modellünkben. E stratégiának 

minden lehetséges eszközt mozgósítania kell és a „gondolkozz előbb kicsiben” elven kell 

alapulnia. 

A kkv-k számára jelentős akadályt jelentenek a bürokratikus terhek. Az irányításom alá tartozó 

szolgálatokat fel fogom kérni, hogy szorosan működjenek együtt a Szabályozói Ellenőrzési 

Testülettel annak érdekében, hogy biztosítsuk a kkv-teszt szisztematikus és arányos 

alkalmazását, és ily módon elkerüljük a kkv-kra nehezedő túlzott szabályozási terheket. Ezen 

túlmenően biztosítani fogom, hogy a kisvállalkozásoktól a szabályozási akadályokra 

vonatkozóan érkező visszajelzések meghallgatásra és megfelelő nyomon követésre találjanak. 

Ezzel összefüggésben fontos fórumként szolgál a kkv-közgyűlés és a kkv-követek hálózata, 

melyek munkája a kkv-stratégia fontos eleme lesz. A Bizottság kkv-követének kijelölésére is 

ebben a kontextusban fog sor kerülni. 

A finanszírozási eszközökhöz (többek között a magánfinanszírozáshoz) való hozzáférés és a 

célzott támogatás (például az Európai Beruházási Bank révén) szintén fontos kérdések. Terveim 

szerint teljes mértékben ki fogom aknázni a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat, amelyek 

kkv-k százezrei számára könnyíthetik meg a finanszírozáshoz jutást. Emellett a Digitális 

Európa program is értékes támogatást nyújthat a kkv-k számára a fenntarthatóbb és digitális 

gazdaságra való átállás során, egyrészt azáltal, hogy kiemelt hangsúlyt fektet a korszerű 



 

17 
 

digitális készségekre, másrészt pedig azáltal, hogy az úgynevezett digitális innovációs 

központok révén elősegíti az élvonalbeli technológiákkal kapcsolatos tudásmegosztást.  

A kkv-stratégiát az iparstratégia keretében szélesebb körű erőfeszítésekkel kell kiegészíteni és 

támogatni a készségek, a közbeszerzés, a szellemi tulajdon és az egyenlő versenyfeltételek 

globális biztosítása tekintetében, amint azt fentebb is említettem. 

Úgy kell kialakítanunk a kkv-k meghatározását, hogy az releváns és időtálló legyen, és 

figyelembe vegye az európai kkv-k sokféleségét. A leköszönő Bizottság elvégezte a kkv-k 

meghatározásának értékelését, melynek során kiterjedt konzultációt folytatott valamennyi 

érdekelt féllel, a vállalkozásokkal, az ágazati szövetségekkel, a kormányzatokkal és a különféle 

szintű irányító hatóságokkal. Az értékelés a szempontok széles körét számba vette, ennek 

alapján gondosan meg fogom vizsgálni, hogy szükség van-e változtatásokra.  

– Milyen intézkedéseket tervez annak érdekében, hogy hozzájáruljon az uniós ipar 

versenyképességéhez? Tesz-e ágazatspecifikus intézkedéseket az olyan európai ipari 

ágazatok támogatása érdekében, amelyekben kiélezett globális verseny van, például az 

űrhajózási ágazat (beleértve a helikoptereket és a drónokat), a védelmi ipar, a távközlési 

ipar, az autóipar, az energiaigényes iparágak és a feldolgozóipar tekintetében? Hogyan 

fogja biztosítani, hogy a stratégiai értékláncok EU-ban található elemei a jövő globális 

értékláncainak is a részei maradjanak, különösen az új technológiák tekintetében? 

Hogyan fogja biztosítani továbbá, hogy az ipari átalakulás fokozza az éghajlatbarát és 

biztonságos termékek, folyamatok és technológiák bevezetését, miközben 

megakadályozza a harmadik országokba irányuló kibocsátásáthelyezést? Milyen konkrét 

intézkedéseket tervez a kibocsátásáthelyezés megakadályozására? 

Az európai ipar központi szerepet játszik az EU jólétének, gazdasági vezető szerepének és 

társadalmi kohéziójának biztosításában. Az ipar biztosítja az uniós GDP hozzávetőleg 17,5%-

át (az építőiparral együtt 22%-át), és közvetlenül a munkavállalók közel 24%-át foglalkoztatja, 

az iparhoz kapcsolódó szolgáltatások és a szolgálatosodás miatt azonban valójában még ennél 

is jóval nagyobb mértékben járul hozzá a foglalkoztatáshoz és a növekedéshez. Az új gazdasági 

hatalmak felemelkedése miatt azonban az európai ipar most minden eddiginél nagyobb 

versennyel néz szembe. Ez különösen az európai cégek globális pozíciójában érhető tetten.  

Az ipar gyökeres változáson ment át az elmúlt évtizedekben a felgyorsult ütemű gazdasági, 

társadalmi és környezeti átalakulás, a technológiai áttörések és az új üzleti modellek 

következtében. Különösen nagy szerepet játszottak ebben a digitális technológiák, például a 

mesterséges intelligencia, a nagy teljesítményű számítástechnika és a kiberbiztonság, mely 

területeken Európa egyre nagyobb mértékben függ külső technológiáktól. Amennyiben ez a 

függőség fennmarad, a kritikus európai értékláncokat teljes mértékben harmadik országok 

befolyásolhatják.  

Versenyképesség 

Az európai ipar és különösen a kkv-k versenyképességének megerősítése kulcsfontosságú lesz 

ezeknek az új kihívásoknak a kezelésében. Ez az oka annak, hogy a versenyképesség központi 

elem lesz az európai ipari jövőjéről szóló új hosszú távú stratégiánkban. A versenyképesség 

növelése nem megy varázsütésre, de számos, önmagát erősítő eszközzel rendelkezünk ezen a 

téren, a beruházástól és a közbeszerzéstől kezdve a készségek fejlesztésén, kereskedelmen, 

szellemi tulajdonon és innováción át a kkv-k támogatásáig. 
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Összehangolt állami és magánberuházások nélkül Európa azt kockáztatja, hogy kimarad vagy 

lemarad a kulcsfontosságú stratégiai értékláncokba (például a kiberbiztonságba, az intelligens 

egészségügybe, a hidrogéniparba, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású termelésbe, a tiszta, 

összekapcsolt és önvezető járművekbe, a dolgok internetébe, az akkumulátorok és a 

mikroelektronika fejlesztésébe) való beruházás terén. Az uniós pénzügyi eszközök 

felhasználásán túl ezeket a beruházásokat olyan speciális keretekben is támogathatjuk, mint a 

közös európai érdeket szolgáló fontos projektek rendszere (IPCEI). 

A közbeszerzés helyi, regionális és nemzeti hatóságok általi stratégiai alkalmazása szintén 

fontos eszköz a beruházások fellendítésére. Szándékomban áll igazi stratégiai eszközzé tenni a 

közbeszerzést a fent említett célok megvalósítása érdekében. Ezért az egész Unióban támogatni 

kívánom a közbeszerzőket. Különösen azt fogom támogatni, hogy gyakorlati közösségek 

jöjjenek létre (például a nagy vevőké – ilyenek az uniós nagyvárosok vagy az egészségügyi 

ágazat szereplői), amelyek segítenek a jobb vásárlási stratégiák végrehajtásában és a 

közbeszerzési rendszerek jobb működésében. 

A készségekre vonatkozó ambiciózus stratégia szintén fontos elem lesz Európa 

versenyképességének fenntartásában. Csak összehangolt fellépéssel, a bizottsági szolgálatok 

Nicolas Schmit biztosjelölt irányítása alatti munkájával, a tagállamok, a régiók, az ipar, az 

oktatási és képzési rendszerek, valamint a szakszervezetek részvételével biztosíthatjuk az 

európai ipar számára szükséges képzett és tehetséges munkaerőt. 

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a jól működő egységes piac továbbra is az európai ipar 

versenyképességének egyik forrása marad, hiszen egy nagy és versenyképes piachoz kínál 

hozzáférést a vállalkozások számára, és felszámolja a növekedés és az innováció útjában álló 

akadályokat. Meg kívánom szüntetni az áruk és a szolgáltatások (köztük a digitális 

szolgáltatások) szabad mozgását továbbra is korlátozó tényezőket, javítani kívánom az uniós 

jogszabályok érvényesítését és végrehajtását, valamint tovább kívánom fejleszteni az egységes 

piac működését olyan gyakorlati eszközök révén, mint például a SOLVIT.  

Éghajlatbarát és biztonságos termékek, folyamatok és technológiák bevezetése 

Az elkövetkező években a digitális átállásnak is elő kell segítenie környezetvédelmi céljaink 

elérését. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, két szakpolitikai dimenzióra kell figyelmet 

fordítanunk.  

- Először is a digitális technológiáknak lehetővé kell tenniük más ipari ágazatok 

környezetbarátabbá tételét. Jó példák erre az olyan IKT-megoldások, amelyeket a stabil 

és biztonságos, szén-dioxid-mentes villamosenergia-hálózatokban alkalmaznak. De ide 

sorolhatók az intelligens mobilitást és logisztikát szolgáló vagy a szélsőséges időjárási 

események modellezésére és előrejelzésére használt szuper- és nagy teljesítményű 

számítógépekben használt IKT-megoldások is. 

- Másodszor csökkenteni kell az IKT-ágazat szénlábnyomát, ehhez pedig számos 

intézkedés kombinációjára lesz szükség, az elöregedett eszközök jobb 

újrahasznosításától és a termékek életciklusának meghosszabbításától kezdve az 

energiahatékonyabb adatközpontok kialakítását lehetővé tévő innovatív megoldások 

finanszírozásán át a zöld közbeszerzési szabályok alkalmazásának javításáig. 
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Szintén prioritásként kell kezelni az energiaintenzív iparágak, például az acél- és a vegyipar 

dekarbonizációjának felgyorsítását, valamint nagy figyelmet kell fordítani a gépjárműipar 

értékláncára is. Az energiaigényes iparágakkal foglalkozó magas szintű munkacsoport 

eredményei jó alapot teremtenek az előttünk álló feladatokhoz. Törekedni fogok továbbá a 

klímasemleges megoldások kialakítására és piaci bevezetésük finanszírozásának támogatására.  

A harmadik országokba irányuló kibocsátásáthelyezés 

Ahhoz, hogy éghajlatbarát termékek előállítására alkalmas folyamatokat alakítsunk ki, új 

technológiákra és eljárásokra lesz szükségünk, amelyek jelentős beruházást igényelnek. Az 

éghajlatbarát termékek kezdetben valószínűleg drágábbak lesznek a hagyományos 

változatoknál. Továbbra is gondoskodni fogunk ezen új termékek, folyamatok és technológiák 

legmagasabb szintű biztonságosságáról.  

 

A klímapolitika, különösen pedig a szén-dioxid-árazás terén nem egyenlőek a globális 

versenyfeltételek, ez pedig a kibocsátásáthelyezés kockázatát hordozza magában. Az a cél, 

hogy klímasemlegessé tegyük az EU-t, még égetőbbé teszi a kibocsátásáthelyezés kérdését. A 

Bizottság ezért javasolni fogja egy, a WTO szabályainak teljes mértékben megfelelő szén-

dioxid-vám bevezetését. Egy ilyen vám kialakításának és végrehajtásának számos módja 

létezik, ezért a Bizottság Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztosjelölt irányítása mellett 

alaposan meg fogja vizsgálni a különböző lehetőségeket. 

  

– Hogyan kívánják támogatni – többek között versenyjogi szabályok révén – az európai 

vállalatokat és induló vállalkozásokat a léptékváltás, a növekedés és akár a világléptékű 

vezetővé válás érdekében? Folytat-e „uniós bajnoki politikát”? Ebben az összefüggésben 

mi a véleménye a trösztellenes és az állami támogatásokra vonatkozó szabályok jövőbeli 

alakulásáról? 

Az ellenállóképes gazdaság az induló és léptékváltó vállalkozások virágzó kultúrájától függ. 

Bizonyítható, hogy az ilyen vállalkozások jelentős potenciállal rendelkeznek az innováció, a 

munkahelyteremtés és az európai termelékenység növelése terén. Innovatív megoldásokat 

kínálnak a társadalmi kihívásokra, és gyakran törekszenek a fenntartható módon való 

működésre – nem pusztán a részvényeseiknek termelnek nyereséget, hanem gazdasági, 

társadalmi és környezeti értékeket is teremtenek a környezetükben az érdekelt felek számára. 

Ez a megközelítés Európa versenyelőnye.  

A 2016-ban lefolytatott nyilvános konzultáció feltárta, hogy a léptékváltásra készülő induló 

vállalkozások még mindig sok jogi, szabályozási és adminisztratív akadállyal szembesülnek, 

különösen, ha a határokon átnyúlóan akarnak terjeszkedni. A gondokat többnyire a gyenge 

kockázatitőke-finanszírozásnak, az igazi digitális piac hiányának tulajdonították, ám annak is, 

hogy nehéz új piacokra jutni, és szakképzett munkaerőt toborozni.  

Folytatni fogom az induló és a növekvő innovatív vállalkozásokat érintő kezdeményezés 

keretében megkezdett munkát, a portfólióm keretében különösen a szabályozásból eredő terhek 

és az egységes piacon még meglévő akadályok megszüntetésére vonatkozóan. A vállalkozások 

növekedésének első feltétele az, hogy csökkentsük a határokon átnyúló szolgáltatások nyújtását 

nehezítő bürokráciát, ám ezenkívül több területen is további nagy előrelépéseket kell tennünk. 

Ilyen például a globális szinten egyenlő versenyfeltételek kialakítása: többek között kezelnünk 

kell a külföldi támogatások és az elzárt közbeszerzési piacok torzító hatásait. Nem szabad, hogy 

az európai induló vállalkozásoknak 27 különböző szabályozási akadálypályán kelljen átküzdeni 



 

20 
 

magukat. Ha saját nevelésű bajnokokat szeretnénk, közös szabályokra van szükségünk a 

digitális szolgáltatásokra vonatkozóan. 

Az egységes piacon a vállalkozások versenyképességének egyik fő hajtóereje a tisztességes 

verseny, mivel innovációra és beruházásokra ösztönzi a vállalkozásokat. A tisztességes 

versenyt a versenyjogi szabályaink biztosítják. E szabályok világszinten is hatékony eszközt 

jelentenek. A Bizottság a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezetőalelnök-jelölt, 

Margrethe Vestager vezetésével értékelni fogja és felül fogja vizsgálni a versenyjogi szabályait.  

 

– Milyen intézkedéseket fog hozni annak biztosítása érdekében, hogy az EU űrpolitikája 

előmozdítsa az űralkalmazások és -szolgáltatások továbbvitelét, biztosítva ezzel, hogy az 

Unió beérje a többi jelentős nemzetközi szereplőt a növekedés támogatása terén, valamint 

az európai társadalom és gazdaság értékpapírosítását? Ebben az összefüggésben 

támogatni fog-e az űrtechnológiai ágazatban konkrét technológiák – például a kvantum-

technológiák – kutatásának és bevezetésének megkönnyítésére irányuló konkrét 

intézkedéseket? Milyen elképzelései vannak az űr, a védelem, és a biztonság közötti – a 

megbízólevelében is említett – alapvető kapcsolatról, és milyen intézkedéseket kíván tenni 

e kapcsolat javítása érdekében? 

Űr 

Az űrpolitika az innováció ösztönzése révén támogatja az európai ipar versenyképességét. A 

Kopernikusz programnak köszönhetően az EU világvezetővé válik a nagy adathalmazok 

szolgáltatása terén. A digitális technológiával támogatott, illetve egyéb adatforrásokkal 

kombinált űradatok minden tagállamban számos új üzleti lehetőséget kínálnak.  

Az űr az ipari és technológiai tevékenységek széles körének biztosít lehetőségeket. Az 

űrtevékenységek továbbgyűrűzése az egyéb ágazatokban zajló fejlesztéseket is támogatja (pl. a 

mai mobiltelefonokban használt digitális képérzékelőket eredetileg az űralkalmazások számára 

fejlesztették ki). Az űralapú adatok és szolgáltatások lehetővé teszik új termékek és 

szolgáltatások kifejlesztését (például a pénzügyi tranzakciók műholdas navigációs 

időbélyegeket használnak, a földmegfigyelési adatok segítik a termények állapotának 

felmérését és a terméshozam-előrejelzéseket, az EGNOS biztonságosabbá teszi a leszállást). 

Az űrtevékenységek gazdaságunk számos területét segíthetik, a mezőgazdaságtól a légi 

közlekedésen, a halászaton és a vészhelyzetkezelési szolgáltatásokon át az éghajlatváltozás 

elleni küzdelemig. 

Az uniós űrpolitika egyik fő célja, hogy űrprogramunk az európai polgárok lehető legnagyobb 

hasznára legyen. Tevékenységeinknek ezért kettős célt kell szolgálniuk: 1) olyan ökoszisztémát 

kell létrehoznunk, amely méretüktől függetlenül támogatja a vállalkozásokat, például a 

„Versenyképes induló űrvállalkozások az innovációért” elnevezésű kezdeményezés 

(Competitive Space Start-ups for Innovation Initiative, Cassini) keretében, amelynek célja az 

„űrökoszisztéma” bővítése, az űrtevékenységekre alapozó induló vállalkozások számának 

növelése az Unióban és több magánberuházás mozgósítása a léptékváltáshoz, valamint 2) elő 

kell mozdítanunk az EU űrprogramjának részei által biztosított adatok és szolgáltatások 

használatát. 

Az uniós űrpolitika egyik fő célja tehát annak biztosítása, hogy az európai polgárok 

kihasználják az uniós űrprogramunk (Galileo, EGNOS, Kopernikusz) által létrehozott 

technológiákat, ezért az egyik fő prioritásom lesz az általuk nyújtott szolgáltatások további piaci 

elterjedésének előmozdítása. Ma számos tevékenység irányul az európai űralkalmazások és -
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szolgáltatások használatának támogatására. Tervem ezek kibővítése és megerősítése, például 

meg kell vizsgálni, hogy a Kopernikusz archívumai hogyan tehetők alkalmassá a gépi feltárásra, 

ami által lehetővé válna azoknak a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez való felhasználása; 

hogyan integrálhatók az űralapú, adatelemzést lehetővé tevő termékek a szakpolitikai 

döntéshozatalt szolgáló uniós közbeszerzésbe; hogyan lehet tovább erősíteni a Galileo és az 

EGNOS alkalmazások szabványosítását stb. Az Unió prágai űrprogramügynöksége 

kulcsszerepet kap az EU űrprogramjának részei által biztosított adatok és szolgáltatások 

szélesebb körű piaci elterjesztésének biztosításában. 

Ezen túlmenően az űrprogramok fejlesztése új ökoszisztéma kialakulásához járul hozzá a 

felhasználói ágazatban. Az ingyenes adatok és szolgáltatások biztosítása révén a Kopernikusz, 

a Galileo és az EGNOS ösztönzi az új üzleti modellek létrehozását, valamint hozzájárul ahhoz, 

hogy a vállalkozók, a kkv-k és az induló vállalkozások diszruptív innovációkkal álljanak elő.  

Kvantumtechnológiák 

Mivel gazdaságunk és társadalmunk számára központi jelentőségű az információs 

rendszereinkbe vetett bizalom, elengedhetetlen, hogy Európa befektessen az újgenerációs 

kriptográfia fejlesztésébe. Különös jelentősége van ennek, mivel tudjuk, hogy a 

kvantumtulajdonságok felhasználásával biztonságos titkosítási módszerek fejleszthetők ki 

(különösen a kvantum-kulcsszétosztás). Ezek további előnye lenne az időtállóság, mivel 

feltörhetetlenek lennének.  

A következő évtizedben kulcsfontosságú technológiák fognak kifejlődni a kvantumfizika 

alapján, a kvantumkommunikációtól a kvantuminformatikáig és a kvantummetrológiáig. 

Európa hosszú távú jólétének és biztonságának alapvető feltétele, hogy jelen legyünk e 

technológiák értékláncában, amint azok piacképesekké válnak. Ennek érdekében Európának a 

kvantumfizikai kutatás területén elért kiválóságát át kell forgatnia a kereskedelmi 

alkalmazásokba.  

A közelmúltban indítottuk meg a kvantum-kulcsszétosztás elméletén alapuló 

„kvantumkommunikációs infrastruktúra” elnevezésű új kiemelt kezdeményezést. Folytatni 

kívánom ennek a végrehajtását, az Európai Űrügynökség tagállamaival való szoros 

együttműködésben. 

Az űr, a védelem és a biztonság közötti kapcsolatok 

A világűr stratégiai eszköz Európa számára. Ez épp annyira ipari kérdés, mint az EU stratégiai 

autonómiájának kérdése. Valóban „alapvető a kapcsolat az űr, a védelem és a biztonság között”. 

Az űr hozzájárul a biztonsághoz. A védelmi szereplők olyan űralapú szolgáltatásokra is 

támaszkodnak, mint például a globális helymeghatározás, a műholdas távközlés vagy az 

űrmegfigyelés. Az űr- és a védelmi technológiák, valamint azok ipari bázisa jelentős átfedéseket 

mutat az EU-ban. A szakértelem és az ipari kapacitások fenntartásához a kutatás-fejlesztésre 

fordított közkiadásokra van szükség. A legkorszerűbb technológiák előretörésével (robotika, 

mesterséges intelligencia, kibertechnológiák stb.) a védelmi és űripari ágazatoknak korábban 

soha nem látott mértékű globális versennyel és nagyobb technológiai kihívásokkal kell 

szembenézniük. Az űrre és a védelemre vonatkozó uniós programok közötti szinergiák és 

kölcsönhatások keresésével hatékonyabban használhatjuk fel az erőforrásokat és a 

technológiákat.  
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A világűr fontos eszköz a biztonsági szereplők, például a katonaság, a rendőrség, a polgári 

védelem, a veszélyhelyzet-kezelők, a határigazgatási szervek stb. számára. A meglévő 

űrprogramjaink, a Galileo és a Kopernikusz már magukban foglalnak olyan biztonsági 

szolgáltatásokat, mint például a Kopernikusz biztonsági és veszélyhelyzeti szolgáltatásai, és 

különösen a Galileo kormányzati ellenőrzésű szolgáltatása, amelyet a kormányok a 

veszélyhelyzeti szolgálatok, a békefenntartó műveletek és a válságkezelés céljára 

használhatnak. Támogatni fogom a tagállamokat abban, hogy fokozottabban igénybe vegyék 

ezeket a szolgáltatásokat.  

A következő többéves pénzügyi keretben (2021–2027) a kormányzati műholdas kommunikáció 

biztonságos műholdas kommunikációt biztosít a biztonsági szereplők számára.  

Az Európai Védelmi Alap keretében a prioritások meghatározásakor továbbra is azt tartjuk 

szem előtt, hogy szorosabbá váljon az űr, illetve a védelem és a biztonság közötti 

kulcsfontosságú kapcsolat. Ez éppúgy magában foglalhatja a világűr-megfigyelést és a korai 

előrejelzési képességeket mint a helymeghatározási, navigációs és időmeghatározási 

technológiával és a műholdas kommunikációval kapcsolatos képességeket.  

Az űr, a védelem és a biztonság közötti kapcsolat javítása nem jelenti azt, hogy az Unió változtat 

az uniós űrberuházások polgári dimenzióján. Az uniós űrberuházások polgári jellegét meg kell 

tartani és el kell mélyíteni annak érdekében, hogy teljes mértékben ki lehessen használni azt az 

előnyt, amelyet az űrtechnológiák és szolgáltatások nyújtanak – űralapú alkalmazások széles 

körén keresztül – az okos növekedéshez és a polgárok mindennapi jólétéhez.  

– Politikai iránymutatásában a Bizottság megválasztott elnöke kijelentette, hogy 

szándékában áll megerősíteni az Európai Védelmi Alapot (EDF) a kutatás és a 

képességfejlesztés támogatása érdekében. Milyen konkrét intézkedéseket kíván tenni az 

EDF megerősítése érdekében, beleértve a pénzügyi intézkedéseket is? Hogyan tervezi 

biztosítani, hogy az alap Unió-szerte előmozdítsa a vállalkozások és országok körében az 

együttműködést, és megkönnyítse új együttműködési hálózatok létrehozását, többek 

között a kkv-k bevonásával? 

Az Európai Védelmi Alap célja, hogy a működő védelmi belső piac fontos hajtóereje legyen. 

Az előttem álló első kihívás annak biztosítása, hogy a Tanács és a Parlament egyetértsen ennek 

az új eszköznek a finanszírozásával. 

A második kihívás azután a sikeres végrehajtásának a biztosítása lesz; kezdve azzal, hogy 

koherens stratégiai jövőképet kell kidolgozni az Európai Védelmi Alap által finanszírozandó 

fellépésekre vonatkozóan. Az Alapnak magához kell vonzania azokat a projekteket, amelyek 

hozzájárulhatnak a jövőben Európa stratégiai autonómiájához. Stratégiai iránymutatást kívánok 

nyújtani a finanszírozási prioritások tekintetében. Természetesen az Európai Parlamentet is 

folyamatosan tájékoztatni fogom erről.  

A harmadik kihívás számomra ezzel kapcsolatban az, hogy biztosítsam az összhangot az EU 

más védelmi kezdeményezéseivel, így a védelem terén zajló állandó strukturált 

együttműködéssel (PESCO) és a képességfejlesztési tervvel, amely az Unió külügyi és 

biztonságpolitikai főképviselője, Josep Borrell alelnök hatáskörébe tartozik. A jelenlegi 

többéves pénzügyi keretben zajló kísérleti programjához (az európai védelmi ipari fejlesztési 

programhoz) hasonlóan az EDF-rendelet is 10%-os bónuszt irányoz elő a PESCO keretében is 

végrehajtott kiválasztott projektekre. Ez a jelentős ösztönző mutatja, mennyire fontos 

számunkra a védelem területén a koherencia megvalósítása. 
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Negyedszer, gondos felügyeletet fogok gyakorolni az EDF végrehajtása felett, különösen a kis- 

és középvállalkozások, valamint a védelmi ágazatban újnak számító vállalatok részvétele 

tekintetében. További finanszírozás várható annak ösztönzésére, hogy nagyvállalatokkal 

konzorciumban kkv-k is részt vegyenek a programban. Emellett fel szeretném tárni és ki 

szeretném aknázni a polgári és ágazati politikák (többek között az űrpolitika) és a védelmi 

politikák közötti szinergiákat. 

Teljes mértékben ki kell használni a védelmi belső piac javítását célzó egyéb jogalkotási 

eszközöket is. Ilyen eszköz a védelmi beszerzésekről szóló irányelv és a védelmi vonatkozású 

termékek EU-n belüli transzferéről szóló irányelv. El szeretném érni, hogy e jogszabályok 

hatékonyabbak legyenek, és hogy a tagállamok egységesen és maradéktalanul alkalmazzák 

őket. 

– Hogyan biztosítja továbbá a portfólióján belül a hatályos jogszabályok teljes körű és 

hatékony végrehajtását, különösen a digitális egységes piac tekintetében? Milyen konkrét 

eszközöket és intézkedéseket fog alkalmazni az uniós vívmányok tagállamok általi 

végrehajtásának és érvényesítésének biztosítására?   

Fő prioritásaim közé fog tartozni az egységes piaci szabályok helyes végrehajtása és 

alkalmazása. Az egységes piac az elfogadott szabályokon alapul: akár digitális, akár offline 

piacról van szó, csak abban az esetben fog működni, ha e szabályokat tiszteletben tartják. Az 

elfogadott szabályok ambiciózus végrehajtása jelentős lehetőség a további 

munkahelyteremtésre és növekedésre, amely a becslések szerint csak a szolgáltatási irányelv 

esetében az uniós GDP 1,6%-ára tehető.  

A digitális egységes piacra vonatkozóan az előző Bizottság 28 jogalkotási eszközt fogadott el. 

Most alapvető fontosságú ezeknek az új jogi aktusoknak a maradéktalan végrehajtása és 

érvényesítése. Az európai vállalatoknak és polgároknak teljes mértékben élvezniük kell ezen új 

keretrendszer előnyeit, legyen szó az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozás 

megszüntetéséről, a szerzői jogokról, az audiovizuális médiaszolgáltatásokról, a nem személyes 

adatok szabad áramlásáról vagy a kiberbiztonság megerősítéséről. 

Bár a Bizottságnak és a tagállamoknak egyaránt megvan a maguk szerepe az uniós jog 

végrehajtásával és érvényesítésével kapcsolatban, az uniós jog teljes körű és hatékony 

gyakorlati alkalmazásának biztosítása közös felelősség. Adott esetben az érdekelt feleket, így a 

polgárokat, a vállalkozásokat és a hatóságokat is be kell vonni ebbe a folyamatba. Az uniós jog 

alkalmazásának egy konkrét összefüggésben történő javítására irányuló közös erőfeszítés egyik 

példája a közösségi gazdaságról szóló útmutató, amelyet a Bizottság előzőleg a tagállamokkal 

és az érdekelt felekkel konzultálva dolgozott ki. Másik példa erre az, ahogyan a kiskereskedelmi 

szolgáltatások szabályozására vonatkozóan a Bizottság a tagállamokkal együtt azonosította a 

legjobb gyakorlatokat.  

Szolgálataim teljes körű támogatást nyújtanak a tagállamoknak és az érdekelt feleknek az 

újonnan elfogadott uniós jogszabályok következetes alkalmazásának biztosítása érdekében. Az 

egyik idevágó eset az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében 

alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló rendelet („P2B 

rendelet”), az online platformokra vonatkozó első horizontális rendelet. Arányos 

kötelezettségeit megfelelően kell alkalmazni és érvényesíteni annak érdekében, hogy azoknak 

az európai platformgazdaságra gyakorolt pozitív hatása teljes mértékben érvényesüljön, és 

valóban megteremtse a bizalmon, méltányosságon és átláthatóságon alapuló környezetet. 

Hasonlóképpen, ami az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozást illeti, továbbra is 
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segítséget nyújtunk a területi alapú tartalomkorlátozásról szóló rendelet alkalmazásában részt 

vevő nemzeti hatóságoknak. Egy másik fontos feladat lesz a közelmúltban elfogadott egységes 

digitális kapu beindítása: ehhez intenzív együttműködésre van szükség a Bizottság és a 

tagállamok között, különösen mivel számos különböző, nemzeti, regionális és helyi szintű 

közigazgatási szervet érint. 

Azokban az esetekben, amikor egyértelmű jelzés érkezik a piacokról vagy más úton arra 

vonatkozóan, hogy a szabályokat nem megfelelően hajtják végre vagy nem érvényesítik, 

habozás nélkül fel fogok lépni a megfelelés biztosítása érdekében. A Bizottság az uniós 

szerződések őre, és ezért, amennyiben azt szükségesnek és megfelelőnek tartja, meg kell tennie 

a jogérvényesítéshez szükséges intézkedéseket. 

 

2. Ön és szervezeti egységei hogyan fogják biztosítani a hatékony koordinációt azokkal a 

biztosokkal, akiknek a szakpolitikai területei hatással vannak az Ön portfóliójára, 

különösen a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnökkel és az 

emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezető alelnökkel? 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? 

A szakpolitikák közötti együttműködés  

A biztosi testületben szorosan együtt fogok működni valamennyi érintett kollégával a 

megválasztott elnök politikai iránymutatásában meghatározott politikai prioritások 

megvalósítása érdekében. Tekintettel az egységes piaci portfólió átfogó jellegére, a biztosi 

testület e témában érintett számos tagjával szoros együttműködésben fogok dolgozni. 

Például szorosan együtt fogok dolgozni a digitális korra felkészült Európáért felelős 

ügyvezetőalelnök-jelölttel és az emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezetőalelnök-jelölttel 

az Unió ipari jövőjére vonatkozó új hosszú távú stratégia kidolgozásában. Ez egy olyan integrált 

stratégia lesz, amely biztosítja a különböző szakpolitikák közötti koherenciát és szinergiákat, 

és kiterjed az ipart és annak versenyképességét érintő valamennyi szempontra, mind a belső 

piac viszonylatában, az egységes piacon, mind azon kívül. Minden politikánkat és eszközünket 

mozgósítanunk kell a beruházásoktól és a közbeszerzésektől a kereskedelemig, a készségekig, 

az innovációig és a kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatásáig, ami a biztosi testület 

számos tagját érinti. Hasonlóképpen, a Bizottság megválasztott elnöke által bejelentett kkv-

stratégiával kapcsolatos munka során a holisztikus stratégia különböző aspektusainak 

kidolgozása számos kolléga bevonásával fog folyni.  

A digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezetőalelnök-jelölt irányítása alatt fogok 

munkálkodni a digitális terület olyan kulcsfontosságú kezdeményezéseinek a kidolgozásán, 

mint amilyen a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály és a mesterséges intelligenciára 

vonatkozó európai keretrendszer. 

Egy másik kihívás ezzel kapcsolatban az EU más olyan védelmi kezdeményezéseivel való 

összhang biztosítása, mint a védelem terén zajló állandó strukturált együttműködés (PESCO) 

és a képességfejlesztési terv, amely az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Josep 

Borrell alelnök hatáskörébe tartozik 
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Minőségi jogalkotás 

Munkám során teljes mértékben tiszteletben fogom tartani a Bizottság REFIT programjának és 

a minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatásnak a rendelkezéseit. Személyes 

meggyőződésem, hogy nagyobb súlyt kell fektetni az átláthatóságra, a bizonyítékokra és az 

inkluzivitásra, ami kulcsfontosságú az uniós fellépés legitimitásának megerősítésében. Ezért 

gondoskodni fogok arról, hogy a munkatársaim továbbra is:  

- átlátható módon tájékoztassák az európai parlamenti képviselőket és a nyilvánosságot 

az előkészítés alatt álló kezdeményezésekről;  

- értékeljék a meglévő jogszabályok eredményeit az új szabályokra vonatkozó javaslatok 

kidolgozása előtt;  

- rendszeresen konzultáljanak az európai parlamenti képviselőkkel, a tagállamok 

képviselőivel és valamennyi érdekelt féllel;  

- átlátható módon készítsenek jelentést valamennyi kapott visszajelzésről, és  

- alapos hatásvizsgálatokat végezzenek, amelyeket a Szabályozói Ellenőrzési Testület 

rendszeresen átvilágít.  

Ami a kulcsfontosságú átláthatóságot illeti, a munkatársaim és én körültekintően használni 

fogjuk az átláthatósági nyilvántartást, valahányszor csak érdekelt felek fordulnak hozzánk, 

valamint annak érdekében, hogy lehetőség szerint megkönnyítsük a nyilvánosság 

dokumentumokhoz való hozzáférését. 

Az összes javasolt jogszabály kkv-kra gyakorolt hatása 

Meggyőződésem, hogy erőfeszítéseket kell tenni annak elkerülése érdekében, hogy aránytalan 

terhek háruljanak a kkv-kra. Ezért biztosítani fogom, hogy a hatásvizsgálatok során a 

munkatársaim alkalmazzák a kkv-teszt elveit. Ezen túlmenően a kkv-k visszajelzései, amelyek 

a kkv-követek hálózatán keresztül jutnak el hozzánk, jelentős mértékben hozzájárulnak majd 

az utólagos értékeléshez. 

 

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 a 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 által végzett ellenőrzését, korai szakaszban rendelkezésre 

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

aktusok előkészítésével kapcsolatos összes szükséges információt, és megkönnyítve 

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? 

Volt európai parlamenti képviselőként nagy jelentőséget tulajdonítok az Európai Bizottság és 

az Európai Parlament közötti, az együttműködésen, a bizalmon és az átláthatóságon alapuló 

kapcsolat építésének. 
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Ennek megfelelően mind a politikai döntéshozatal, mind a politikai párbeszéd valamennyi 

szakaszában, a jogalkotási és a nem jogalkotási eljárások esetén egyaránt, együtt fogok dolgozni 

az Európai Parlamenttel és az érintett bizottságokkal, köztük az ITRE bizottsággal is. 

Rendszeresen tájékoztatni kívánom az ITRE bizottság tagjait, különösen a koordinátorokat és 

az egyes ügyek előadóit az érintett jogalkotási javaslatokról, és a jogalkotási folyamat 

egészében szorosan, a nyitottság és együttműködés szellemében fogok együtt dolgozni 

Önökkel, a szakpolitikák kialakításától a végleges megállapodásig. A Bizottság megválasztott 

elnökének politikai iránymutatásaival összhangban készen fogok állni a megfelelő bizottsági 

üléseken és háromoldalú egyeztetéseken való részvételre. Gondoskodni fogok arról, hogy a 

parlamenti bizottságokat a felelősségi körömbe tartozó minden jelentősebb kezdeményezésbe 

bevonjuk. 

A munkatársaimat is bátorítani fogom arra, hogy a jogalkotási folyamat valamennyi 

szakaszában konzultáljanak az érintett parlamenti bizottságok tagjaival.  

Teljes mértékben elkötelezett vagyok a jogalkotás minőségének javításáról szóló 

intézményközi megállapodás rendelkezéseinek végrehajtása iránt, amely megtestesíti közös 

felelősségünket abban, hogy a jogalkotási ciklus egészében a minőségi jogalkotás, az 

átláthatóság és az együttműködés elvein alapuló munkával, magas színvonalú uniós 

jogszabályokat hozzunk létre.  

Kapcsolatunknak kétirányú információáramláson és kölcsönös segítségnyújtáson kell 

alapulnia. Különösen biztosítani fogom a rendszeres információáramlást az összes érintett 

parlamenti bizottság tekintetében, közvetlenül kommunikálni fogok a bizottsági tagokkal, és 

gondoskodni fogok arról, hogy részt tudjak venni kétoldalú találkozókon. Biztosítani fogom 

továbbá, hogy rendszeresen tájékoztassuk az Európai Parlamentet, különösen a jelentős 

eseményeket megelőzően, valamint a hatáskörömbe tartozó területeket érintő nemzetközi 

megállapodásokhoz vezető folyamat kulcsfontosságú szakaszaiban.  

Kérdések a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről: 

1. A belső piac széttagoltsága kihívást jelent mind a fogyasztók, mind a vállalkozások 

számára. Milyen hosszú távú intézkedéseket/eszközöket fog javasolni a belső piac 

megerősítése és a meglévő szabályok megfelelő és időben történő végrehajtása és 

érvényesítése érdekében, támogatva az európai vállalkozások versenyképességét és 

konkrét előnyöket biztosítva a fogyasztók számára? Tekintettel arra, hogy biztosítani kell 

az egyensúlyt a fogyasztóvédelem és a vállalkozásoknak kedvező egyszerűsítések között, 

hogyan küzdené le a szabályozás bonyolultságát és az indokolatlan nemzeti szabályozási 

és nem szabályozási korlátokat a belső piacon belül? 

Teljes potenciáljának kiaknázása érdekében az egységes piacnak folyamatosan fejlődnie kell, 

és alkalmazkodnia kell az olyan kihívásokhoz, mint az éghajlatváltozás, a digitális forradalom, 

a globalizáció és a demográfiai változások. Úgy vélem, hogy az egységes piac az egyik 

legfontosabb eszköz egy olyan gazdaság megvalósítására, amely mindenkit szolgál: a 

vállalkozásokat, a fogyasztókat és a munkavállalókat is.  

Az egységes piacnak lehetővé kell tennie az európai vállalkozások, különösen a mikro-, kis- és 

középvállalkozások (kkv-k) számára a méretgazdaságosságból fakadó előnyök kiaknázását, a 

növekedést és globális versenyképességük kiépítését.  
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Az Unión belüli árukereskedelem a teljes uniós árukereskedelem 64%-át teszi ki. A nem 

megfelelő termékek piacra kerülése nemcsak a fogyasztók számára jelent veszélyt, hanem 

aláássa a vállalkozásoknak, köztük a kkv-knak biztosított egyenlő versenyfeltételeket is. A 

piacfelügyelet megerősítését ezért az egyik legfőbb prioritásomnak tartom. Továbbra is nyílt 

párbeszédet kívánok folytatni az ágazati partnereinkkel annak biztosítása érdekében, hogy a 

harmonizált szabványok egyszerű és teljes körű piaci hozzáférést biztosítsanak.  

A szolgáltatási ágazat az uniós GDP 71%-át és az uniós foglalkoztatás 69%-át teszi ki. Ennek 

ellenére a szolgáltatások egységes piaca továbbra is fejletlen: a szolgáltatások Unión belüli 

kereskedelme csak egyharmadát teszi ki az Unión belüli árukereskedelemnek. Ugyanakkor az 

összetett termékellátási láncok egyre nagyobb mértékben függenek a szolgáltatásoktól 

(„szolgálatosodás”), a digitalizáció pedig a szolgáltatásnyújtás új üzleti modelljeihez vezet. Az 

integráltabb szolgáltatási piacok tehát a gazdaság egészét segítik. Ezért azon fogok dolgozni, 

hogy a szolgáltatások terén is integráltabbá váljon az egységes piac. Ennek keretében biztosítani 

akarom a szolgáltatási irányelv jobb végrehajtását.  

Alapvetően fontos megtalálni a megfelelő egyensúlyt a fogyasztók védelme és a vállalkozások 

érdekét szolgáló egyszerűsítések között. A szükséges koordináció biztosítása érdekében 

szorosan együtt fogok működni a biztosi testület többi tagjával, és különösen a 

jogérvényesülésért felelős biztosjelölttel.  

Bizonyos akadályok még mindig gátolják az egységes piac megfelelő működését, és új 

akadályok is felmerülnek. Az egységes piac gyakorlati megvalósítása a Bizottság és a 

tagállamok közös felelőssége. Elkötelezetten támogatni fogom a tagállamokat abban, hogy 

javítsák az uniós jog érvényesítésére vonatkozó kapacitásaikat. Úgy vélem, hogy – a 

szubszidiaritás elvével összhangban – tagállami szinten, gyorsabban, valamint a polgárokhoz 

és a vállalkozásokhoz közelebb, még többet lehetne tenni. A tagállamokkal partnerségben 

kívánok dolgozni e cél eléréséért. Szükség esetén azonban nem fogok visszariadni a 

végrehajtási intézkedések meghozatalától. 

 

2. Milyen intézkedéseket tervez az áruk szabad mozgása területén, figyelembe véve a 

közelmúltban elfogadott, a termékek kölcsönös elismeréséről és piacfelügyeletéről szóló 

jogszabályokat is? E tekintetben milyen tervei vannak annak biztosítására, hogy az 

árukra vonatkozó uniós jogszabályok megfeleljenek a digitális korszaknak, így 

kihasználják a digitalizáció – például a mesterséges intelligencia – technikai fejlődéséből 

származó előnyöket és kezeljék az azzal járó kihívásokat, ugyanakkor megakadályozva a 

nem megfelelő vagy nem biztonságos termékek forgalmazását az uniós piacon, széles körű 

tájékoztatást nyújtva a fogyasztók számára azokkal kapcsolatban, és egyenlő 

versenyfeltételeket biztosítva a vállalkozások számára? 

A kölcsönös elismerésről szóló rendelet biztosítani fogja, hogy a vállalkozások és a fogyasztók 

könnyen hozzáférjenek a termékeikre alkalmazandó nemzeti szabályokra vonatkozó releváns 

információkhoz. A piacfelügyeletről és a termékmegfelelőségről szóló rendelet korszerűsíti a 

végrehajtást azáltal, hogy kiterjed az online értékesített termékekre, és javítja a végrehajtó 

hatóságok közötti együttműködést. 

Ez fontos előrelépés az egységes árupiac felé. A nem megfelelő termékek veszélyesek a 

fogyasztók számára, ráadásul aláássák a vállalkozásoknak, köztük a kkv-knak biztosított 

egyenlő versenyfeltételeket. 2017-es adat, hogy az ellenőrzésen átesett játékok 32%-a, az 

elektronikai termékek 58%-a, az építőipari termékek 47%-a, illetve az egyéni védőfelszerelések 
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40%-a nem felelt meg a biztonságra vagy a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó uniós 

követelményeknek. Meggyőződésem, hogy a közelmúltban elfogadott „árucsomag” nagy 

előrelépést jelent. A piacfelügyelet tekintetében támogatni fogom, hogy a nemzeti hatóságok 

közötti együttműködés javítása, kapacitásépítésük biztosítása, valamint az egész EU-ra 

kiterjedő felügyeleti intézkedések megszervezése érdekében létrejöjjön az uniós 

termékmegfelelőségi hálózat. 

Együtt fogok működni a tagállamokkal a kölcsönös elismerés elvének jobb végrehajtása 

érdekében. Ezen túlmenően a vállalkozások a SOLVIT-on alapuló alternatív problémamegoldó 

eljárást is igénybe vehetik majd, amelynek keretében a SOLVIT-központok kikérhetik a 

Bizottság véleményét.  

A mesterséges intelligenciát számos gazdasági ágazatban a szolgálatunkba állíthatjuk – például 

az egészségügy, a közlekedés, a kommunikáció és az oktatás területén. Ezért tervezzük, hogy 

az új Bizottság első 100 napja során jogalkotási javaslatokat terjesztünk elő, kidolgozva a 

mesterséges intelligenciára vonatkozó európai megközelítést. Célunk a mesterséges 

intelligencián alapuló alkalmazások használatának előmozdítása. Biztosítanunk kell, hogy a 

termékekben és szolgáltatásokban való bevezetése az alapvető jogok teljes körű tiszteletben 

tartásával történjen, és megbízható (jogszerű, etikus és megalapozott) módon működjön az 

egységes piacon. E megközelítésnek biztosítania kell a szabályozás egyértelműségét, bizalmat 

kell teremtenie, valamint ösztönöznie kell az európai iparba való befektetést. Elő kell 

mozdítania a mesterséges intelligencia fejlődését és elterjedését az Unióban, ugyanakkor 

védenie kell Európa innovációs kapacitását. A mesterséges intelligencia tekintetében tervezett 

átfogó keretre vonatkozó megközelítésünk részeként biztosítani fogjuk, hogy a fogyasztók 

ugyanolyan szintű védelemben részesüljenek, függetlenül attól, hogy hagyományos terméket 

vagy intelligens, digitális támogatású terméket (pl. intelligens hűtőszekrény, intelligens óra, 

hangvezérlésű virtuális asszisztens) használnak.  

A szóban forgó kérdések összetettségére tekintettel, széles körű és alapos konzultációra lenne 

szükség valamennyi érdekelt féllel, beleértve azokat is, akik részt vettek a magas szintű 

szakértői csoport által kidolgozott etikai iránymutatások végrehajtására vonatkozó kísérleti 

projektben. Tehát e területre vonatkozóan minden jogalkotási kezdeményezést egy 

megalapozott, tényekre épülő elemzés és az érdekelt felekkel folytatott inkluzív párbeszéd fog 

megelőzni. Minden területen gondosan meg fogjuk vizsgálni a kezdeményezések hatását, és 

gondoskodunk arról, hogy új szabályaink célzottak, arányosak és könnyen betarthatók 

legyenek, és ne hozzanak létre szükségtelen bürokratikus terheket. 

Amikor milliószámra kerülnek a piacra hálózatba kapcsolt (a dolgok internetébe tartozó) 

eszközök, kiemelt jelentősége van annak, hogy megerősítsük a digitális termékek 

kiberbiztonságát. Ha minden hálózatba van kapcsolva, egyetlen biztonsági esemény a rendszer 

egészére hatással lehet, és komoly gazdasági és társadalmi következményekkel járhat. A 

kiberbiztonsági jogszabályra építve kiberbiztonsági tanúsítási rendszerek bevezetését tervezem 

az olyan kiemelt területeken, mint az 5G, a felhő és a kapcsolódó eszközök. A kiberbiztonsági 

jogszabály rendelkezéseinek megfelelően – az érdekelt felekkel, az Európai Uniós 

Kiberbiztonsági Ügynökséggel (ENISA) és a tagállamokkal szoros együttműködésben – kellő 

időben felül fogom vizsgálni a bizonyos termékkategóriákra vonatkozó kötelező tanúsítás 

szükségességét. Közelebbről áttekintve a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 

keretszabályozását, meg fogom vizsgálni, hogy az továbbra is koherens-e, megfelel-e a digitális 

kornak, és támogatja-e versenyképességünket.  
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3. Milyen konkrét szakpolitikai kezdeményezéseket és végrehajtási intézkedéseket fog 

javasolni a szolgáltatások – többek között a szakmai szolgáltatások és képesítések, a 

közösségi gazdasági szolgáltatások, a közszolgáltatások és a közbeszerzés – egységes 

piacának javítása érdekében, különös tekintettel a digitális technológiák által kínált 

lehetőségekre az indokolatlan adminisztratív terhek csökkentése, a vállalkozói készség 

előmozdítása és az európai szolgáltatási ágazat elkövetkező évtizedekben való globális 

versenyképességének biztosítása érdekében? Tekintettel arra, hogy az európai 

termelékenység és növekedés szorosan kapcsolódik a szolgáltatási ágazathoz, milyen 

ambiciózus intézkedéseket fog tenni a digitális szolgáltatások szabad mozgásának és a 

megbízható MI-kompatibilis szolgáltatások fejlesztésének előmozdítása érdekében?  

A szolgáltatások messze a legnagyobb szeletét alkotják az EU gazdaságának. Egységes piacuk 

működésének javítása ezért nagy lehetőségeket kínál a további munkahelyteremtésre és 

növekedésre, valamint erősebbé teszi Európát. El szeretném érni, hogy a szolgáltatások 

egységes uniós piaca éljen e lehetőségekkel, és alkalmazkodjon a modern gazdasághoz, 

miközben tiszteletben tartja szociális modelljeinket. Azokra a területekre fogok 

összpontosítani, ahol az EU hozzáadott értéket tud teremteni, és jelentős változást hozhat. 

Először is, számos eszközzel rendelkezünk arra, hogy megkönnyítsük a szolgáltatások egységes 

piacának működését, így például a szakemberek szabad mozgását is. Biztosítani fogom, hogy 

ezek az eszközök, nevezetesen a szolgáltatási irányelv és a szakmai képesítések elismeréséről 

szóló irányelv, teljesen betölthessék szerepüket. Ehhez a tagállamok nagyobb 

elkötelezettségére lesz szükség. Ezért a meglévő szabályok jobb végrehajtása érdekében a 

tagállamokkal való partnerség kialakítására és elmélyítésére kívánok törekedni. 

Dolgozni fogok azon, hogy a nemrégiben elfogadott, az arányossági tesztről szóló irányelvet 

ambiciózus módon ültessék át és hajtsák végre, az egységes digitális kapuról szóló rendeletet 

pedig teljes mértékben alkalmazzák. Ezek az eszközök arra épülnek, hogy a Bizottság és a 

tagállamok partnerségben együtt dolgoznak az egységes piaci szabályok jobb végrehajtásáért. 

A szakmai képesítések elismerését is tovább fogom javítani, különösen olyan digitális eszközök 

használata révén, mint az európai szakmai kártya, amelyet teljes mértékben elektronikusan lehet 

használni a szakmai képesítések határokon átnyúló elismerésére. Bár jelenleg csak korlátozott 

számú szakma esetében áll rendelkezésre, a visszajelzések pozitívak. Tekintettel a benne rejlő 

lehetőségekre, készen állok arra, hogy a tagállamokkal és a szakmákkal együttműködésben 

tovább bővítsük a használatát. 

Másodszor, az online platformokon keresztüli kereskedelem az uniós gazdaság kulcsfontosságú 

elemévé vált. Több mint 1 millió uniós vállalkozás folytat kereskedelmi tevékenységet online 

platformokon keresztül. Biztosítanunk kell ugyanakkor, hogy ezen ágazat legnagyobb szereplői 

is méltányosak legyenek, és ne használják ki azt, hogy e vállalkozások – különösen a kkv-k – 

immár nagyobb mértékben függenek e szolgáltatásoktól. Az előző Bizottság jelentős lépéseket 

tett e tekintetben, többek között a platformok és az üzleti felhasználók közötti kapcsolatokról 

szóló nemrégiben elfogadott rendelettel, amely az online platformok első átfogó szabályozása. 

E rendelet hatékony végrehajtását prioritásként fogom kezelni. 

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály révén meg akarom szilárdítani az Unióban a 

digitális szolgáltatások szabad mozgásának és szabad létrehozásának egységes piacát. E 

jogszabály összehangolt választ ad olyan uniós szintű kihívásokra, mint például az illegális 

online tartalmak elleni küzdelem, miközben biztosítja a jogi környezet és az érintett online 

szolgáltatókra észszerűen alkalmazható felelősségi körök szükséges egyértelműségét és 
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kiszámíthatóságát. A digitális szolgáltatások nem ismernek határokat – ezért az európai szintű 

fellépés fontos ahhoz, hogy elkerüljük a széttöredezettséget, a nemzeti szabályok tömkelegének 

létrejöttét. Ez segíteni fogja az európai platformok és digitális szolgáltatások, például 

felhőinfrastruktúra-szolgáltatások vagy tárhelyszolgáltatások fejlesztését. 

Harmadszor, a közösségi gazdaság nagy fogyasztói érdeklődésnek örvend az Unióban, és 

számos lehetőséget teremt a polgárok, úgy is mint vállalkozók, úgy is mint fogyasztók számára. 

Ugyanakkor fontos szakpolitikai kérdéseket és aggályokat is felvet, többek között a 

munkakörülményekkel, a meglévő szabályok érvényesítésével és a közérdekű célok 

védelmével kapcsolatban. Törekedni fogok annak a biztosítására, hogy a közösségi gazdaság 

fenntartható és felelősségteljes módon fejlődjön.  

A mesterséges intelligencia tekintetében alapvető fontosságú, hogy szilárd szabályozási keret 

álljon rendelkezésre, amely biztosítja, hogy a mesterségesintelligencia-rendszerek termékekben 

és szolgáltatásokban való alkalmazására csak az alapvető jogok maradéktalan tiszteletben 

tartásával kerülhessen sor, és az megbízható (jogszerű, etikus és megalapozott) módon történjen 

az Unió egységes piacán mindenhol. Ez a megközelítés biztosítani fogja a szabályozás 

egyértelműségét, bizalmat fog teremteni, valamint ösztönözni fog az európai iparba való 

befektetésre. A mesterséges intelligenciára vonatkozó keretrendszer megerősíti és kiegészíti az 

Unió jelenlegi biztonsági jogszabályainak átfogó rendszerét. Tekintettel arra, hogy a 

mesterséges intelligencia egyre jobban összefonódik majd minden más digitális technológiával, 

amelyek pedig egyre inkább beépülnek mindenféle gazdasági tevékenységbe és szolgáltatásba, 

a mesterséges intelligencia határokon átnyúló szabályozási akadályai potenciálisan komolyan 

hátráltathatják a teljes egységes piacot. Ezért elengedhetetlen, hogy Európa mesterséges 

intelligenciával kapcsolatos politikájával elkerüljük a szükségtelenül széttagolt megközelítést. 

Ami a közszolgáltatások digitális átalakulását illeti, az összes rendelkezésre álló európai szintű 

eszközt fel fogom használni annak elősegítése érdekében, hogy a nemzeti, helyi és regionális 

közigazgatási szervek Európa-szerte inkluzívabbá, versenyképesebbé és lakosságközpontúbbá 

váljanak. Az elmúlt években elért eredményeinket ki kell terjesztenünk azokra az ágazatokra, 

ahol jelentős előnyök várhatók az európai polgárok szempontjából (például a digitális 

egészségügyben), ami a biztosi testület adott területért felelős tagjával való közvetlen 

együttműködést tesz majd szükségessé.  

Végezetül, az egységes piacon a közszféra versenyképességének és átláthatóságának fokozása 

érdekében prioritásként fogom kezelni a közbeszerzések digitálissá alakítását. A közbeszerzési 

piacban nagy lehetőségek rejlenek: az uniós közbeszerzések becsült értéke mintegy 2 billió 

EUR évente, ami az uniós GDP 14%-ának felel meg. Ezért az EU egész területén támogatni 

fogom az ajánlatkérő szerveket. Különösen azt fogom támogatni, hogy gyakorlati közösségek 

jöjjenek létre (például a nagy vevőké – ilyenek az uniós nagyvárosok vagy az egészségügyi 

ágazat szereplői), amelyek segítenek a jobb vásárlási stratégiák végrehajtásában és a 

közbeszerzési rendszerek jobb működésében. 


