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1. Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség 

Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, melyek különösen 

alkalmassá teszik Önt arra, hogy biztosként előmozdítsa – elsősorban azon a területen, 

amelynek felelőse lenne – az általános európai érdekeket? Mi motiválja erre? Hogyan 

járul majd hozzá a Bizottság stratégiai menetrendjének előmozdításához? Hogyan 

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

nemek közötti egyenlőség szempontjait a tárcájához tartozó valamennyi szakpolitikai 

területbe? 

Milyen garanciákat tud adni függetlenségére az Európai Parlamentnek, és mi módon 

tudja biztosítani, hogy semmilyen múlt-, jelen- vagy jövőbeli tevékenysége nem teszi 

kérdésessé feladatköre ellátását a Bizottságban? 

  

  

Az Európai Parlamentben 2014 októberében tartott meghallgatásom felejthetetlen élmény volt 

– azóta úgy emlegetem, mint egy, a teljes tananyagra és azon túlra is kiterjedő három órás 

szóbeli vizsgát. A meghallgatások azért fontosak, mert képviselik közös alkotásunk 

egyediségét: egy olyan demokratikus rendszert, amelyben a választók Európa-szerte 

szavazhatnak az általuk előnyben részesített jelöltre, hogy az képviselje őket az Európai 

Parlamentben. És annak biztosítékát, hogy az Európai Parlament ellenőrizhesse és 

jóváhagyhassa a biztosokat, akiket – mint engem is – nem a szavazók választottak, hanem a 

kormányuk jelölt ki a Bizottság tagjának.  

  

Több mint 30 évvel ezelőtt kezdtem el politizálni. Mindig arra törekedtem, hogy lehetőséget 

adjak másoknak arra, hogy úgy éljék az életüket, ahogyan szeretnék – tiszteletben tartva 

eközben a többi ember ugyanezen jogát. Egy olyan társadalom megvalósítására, amelyben 

egyénként követhetjük álmainkat. Ahol együttesen egy jobb világ elérésére törekszünk.  

  

Már volt részem abban a megtiszteltetésben, hogy a versenypolitikáért felelős biztosként 

dolgozhattam. Szerintem a versenyszabályokra nem azért van szükség, mert úgy gondoljuk, 

hogy a verseny önmagában jó dolog. A versenyszabályok annak biztosítására szolgálnak, 

hogy a piac a fogyasztó/vevő érdekeit szolgálja, és hogy minden vállalkozásnak méltányos 

esélye legyen a sikerre. Ez az egyik eleme annak a kirakós játéknak, amelynek célja a 

társadalmunk jobbá tétele. 

  

Ez a cél motivál engem is mint politikust. Tapasztalataim szerint csak csapatmunka révén 

lehet elérni a kívánt céljainkat – ez az európai demokrácia esetében is igaz. A Parlament, a 

Tanács és a Bizottság eltérő szerepeket töltenek be, de csapatként kell működnünk. Arra 
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fogok törekedni, hogy bizottsági munkámat ugyanazon hitben végezzem, amely az elmúlt 

csaknem öt évben a versenyjogi szabályokkal kapcsolatos mindennapi munka része volt: hogy 

gondoskodunk kell a választás lehetőségéről. Hogy kedvezőbb árú és szélesebb választékú 

termékek közül választhassunk. Hogy kereshessük a jobb minőséget, bármit is jelentsen ez a 

számunkra – egy megbízhatóbb autót, vagy egy olyan közösségi hálót, amely jobban védi a 

személyes adatainkat. Munkánk révén – a Szerződésünkben szereplő versenyszabályok 

érvényre juttatásával – mi megtesszük a magunk részét annak érdekében, hogy Európa 

igazságosabb hely legyen.  

 

Továbbra is törekedni fogok arra, hogy teljesítsük alapvető ígéretünket: a kicsik és a nagyok 

egyenlő bánásmódban részesülnek. Az erősek nem félemlíthetik meg, nem rekeszthetik ki és 

nem használhatják ki a gyengébbeket. Esélyt biztosítunk arra, hogy az új ötletek 

megfoganhassanak és növekedhessenek. Jólétet teremtünk és lehetőséget arra, hogy az 

emberek beteljesíthessék álmaikat. 

  

A közös munka iránti elkötelezettség büszke, megalapozott és látnoki ambíciókra épül. Az 

Európai Uniót két világháború után, romokból építettük fel. Nem tankönyv alapján, és nem is 

mást utánozva, láthatja az egész világ. Olyan Európát építettünk, amelyben békében és 

viszonylagos jólétben élhetünk. Európánkat szilárd alapra építettük: a szabadság, a 

méltányosság és a demokrácia értékeire. Az ezen értékek melletti elkötelezettségünknek 

tükröződnie kell minden döntésünkben és az arra irányuló stratégiai menetrendünkben is, 

hogy társadalmunkat mindannyiunk számára tökéletesítsük, és mindig Európát szem előtt 

tartva cselekedjünk.  

  

Versenypolitikáért felelős biztosként a sokszínűség biztosítása munkatársaim körében és a 

döntéshozatal során mindig is elsődleges prioritás volt számomra. Ezen nem változtatok. 

Továbbra is elkötelezett maradok a nemek közötti egyensúly javítása és a nemek közötti 

egyenlőség általános érvényesítésének megvalósítása iránt, és ennek érdekében minden 

rendelkezésemre álló eszközt felhasználok azokon a területeken, amelyekért felelős vagyok.    

Csodálom és tisztelem azokat az alapokat, amelyekre Európát felépítettük: a demokratikus 

hatóságok és intézmények, a jogállamiság, az egyenlő bánásmód, az arányosság és a jólét 

tiszteletben tartását. Kötelezettséget vállalok arra, hogy mindig meg fogok felelni a 

legszigorúbb etikai normáknak, és eleget fogok tenni az EUMSZ 17. cikkének (3) 

bekezdésében, 245. és 339. cikkében, valamint a biztosok magatartási kódexében előírt 

kötelezettségeknek. Semmiféle külső intézménytől vagy szervezettől nem fogok sem kérni, 

sem elfogadni utasításokat. Célom az összes lehetséges érdek figyelembevétele, tekintet 

nélkül annak nemzeti, regionális, szakmai vagy személyes hátterére. Érdekeltségi 

nyilatkozatom teljes körű, a nyilvánosság számára hozzáférhető, és azt bárminemű változás 

esetén aktualizálni fogom. 

  

Számomra a függetlenség nem képezheti alku tárgyát. El fogok kerülni minden olyan 

helyzetet, ahol pártatlanságom és függetlenségem megkérdőjeleződhetne. Haladéktalanul 

tájékoztatni fogom a Bizottság elnökét minden olyan helyzet felmerüléséről, amely 

összeférhetetlenséghez vezethet. 

  

  

  

2. A tárca irányítása és együttműködés az Európai Parlamenttel 
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Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene? Milyen 

szempontból tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament előtt saját, 

illetve hivatalának tevékenységével kapcsolatban? 

  

Milyen konkrét kötelezettségeket hajlandó vállalni a nagyobb átláthatóság, a kibővített 

együttműködés és a hatékony nyomon követés érdekében a Parlament álláspontjai és 

jogalkotási kezdeményezések iránti igényei tekintetében? A tervezett 

kezdeményezésekkel vagy a folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, 

hogy a Parlamentet a Tanáccsal egyenrangúan ellássa információval és 

dokumentumanyaggal? 

  

  

Az élet megtanított arra, hogy az odafigyelés érték. Úgy gondolom, hogy okkal van két fülünk 

van és csak egy szánk – többet kell másokra figyelnünk, mint beszélnünk.  Azért, mert a 

párbeszédhez odafigyelésre van szükség. Különösen akkor, ha nincs egyetértés. A politikában 

a párbeszéd út a döntésekhez. A konszenzushoz. Olyan közös alapelvek és megoldások 

kereséséhez, amelyekben mindannyiunk álláspontja tükröződik. A demokrácia arról szól, 

hogy szabadon hangot adhatunk véleményünknek. A demokrácia azonban azt is jelenti, hogy 

meghallgatjuk mások véleményét.  

  

Májusban számos európai szavazó hangját hallhattuk. Az összes európai szavazó több mint 

feléét. Ez olyan magas szint, amelyet 1994 óta nem értünk el. Meg kell mutatnunk a 

szavazóknak, hogy meg tudunk felelni az elvárásaiknak. Ha közösen dolgozunk, jobb Európát 

és erősebb világot építhetünk fel. Olyan európai vezetésre van szükségünk, amely tükrözi 

Európát. A következő Európai Bizottságban érvényesíteni fogjuk azt az elvet, hogy a nőknek 

és a férfiaknak egyenlő arányban kell képviseltetniük magukat az európai vezetésben.  

  

Felelősséget vállalok és elszámoltatható leszek a Bizottság testületként hozott döntéseiért. A 

legfontosabb az, hogy ezt az európai polgárokat tiszteletben tartva fogom tenni. Már volt 

szerencsém felkeresni az összes tagállamot, de elképzeléseim szerint újra meglátogatom majd 

őket, és ezúttal nem csak a fővárosaikat. 

  

Ha megerősítenek pozíciómban, teljes mértékben együtt fogok működni a Bizottság többi 

tagjával, és követni fogom a megválasztott elnök által előírt munkamódszereket. Ami a 

felelősségem alá tartozó bizottsági szolgálatokat illeti, a kölcsönös bizalmon és átláthatóságon 

alapuló kapcsolatot fogok kiépíteni.  

  

Sok még a tennivaló, és tovább kell fejlesztenünk politikai elképzeléseinket, hogy hozzá 

tudjunk járulni egy jobb Európához, és dolgozhassunk érte. Egy digitális korra felkészült 

Európáért. Egy olyan Európáért, amely javítja a piacok működését a fogyasztók és a 

vállalkozások érdekében.  

 

Az akadályok nélküli belső piac mindennapi működésének biztosítása érdekében az uniós jog 

hatékony alkalmazására és érvényesítésére kell összpontosítanunk nemzeti, regionális és helyi 

szinten egyaránt. 

 

A verseny kulcsfontosságú lesz mindahhoz, amelyet Európában és Európáért meg kell 

valósítanunk. A versenypolitika kulcseleme a foglalkoztatási, növekedési és beruházási 

menetrendünk sikerének – és az éghajlatváltozás elleni küzdelem legjobb megoldásainak. 

Ennek tükröződnie kell ipari és a kkv-kat célzó hosszú távú stratégiáinkban. Részét kell 
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képeznie annak a megközelítésnek, amellyel a mesterséges intelligenciát kezeljük és amellyel 

a digitális platformok, szolgáltatások és termékek felelősségi és biztonsági szabályait 

korszerűsítjük. Erre szükség lesz, ha ellenállóképes és előretekintő új zöld megállapodást és 

éghajlat-politikát akarunk létrehozni.  

  

Vállalom, hogy minden kérdéshez nyitottan és tisztességgel viszonyulok, és biztosítom az 

azonos versenyfeltételeket. A polgárok és a társadalom számára. Úgy, hogy a technológia és a 

digitalizálás a fogyasztók és a polgárok javát szolgálja. Az emberekét.  

 

Szorosan együtt fogok működni és nyílt, strukturált párbeszédet fogok folytatni az Európai 

Parlamenttel. Hiszek a szabályaink és döntéseink mögött húzódó szakpolitikai logika, 

gazdasági háttér és átfogó gondolkodásmód átláthatóságában. Biztosítani fogom továbbá, 

hogy rendszeresen tájékoztassuk az Európai Parlamentet, különösen a jelentős eseményeket 

megelőzően és a hatáskörömbe tartozó területeket érintő nemzetközi tárgyalások 

kulcsszakaszaiban.  

  

Ursula von der Leyen megválasztott elnök támogatja az Európai Parlament kezdeményezési 

jogát. Kötelezettséget vállalt arra, hogy az általa vezetett Bizottság a Parlament tagjainak 

többsége által elfogadott állásfoglalásokat jogalkotási aktus formájában nyomon kövesse, 

maradéktalanul tiszteletben tartva az arányosság, a szubszidiaritás és a minőségi jogalkotás 

elveit. Én teljes mértékben elfogadom ezt a célkitűzést és a hatáskörömbe tartozó területeken 

biztosítani fogom, hogy a Bizottság a parlamenti állásfoglalásokra és az EUMSZ 225. cikke 

szerinti felkérésekre az elfogadásukat követő három hónapon belül válaszoljon. 

 

 

Kérdések az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről 

Első kérdés  

1. A portfóliójához tartozó azon 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 kezdeményezések – 

köztük pénzügyi eszközök – szerepelnek a tervei között e prioritások megvalósítására? 

Milyen konkrét intézkedéseket tervez az európai ipar jövőjére vonatkozó hosszú távú 

stratégia és az Ön megbízólevelében említett új kkv-stratégia összefüggésében?  Az első 

100 napon belül milyen intézkedéseket tervez az új digitális szolgáltatásokról szóló 

jogszabály és a mesterséges intelligenciára vonatkozó jogszabály tekintetében? Mi lenne 

kezdeményezéseinek fő tartalma és ütemezése? Hogyan illeszkednek az európai zöld 

megállapodáshoz és a soron következő Európai Bizottság politikai iránymutatásaiban 

említett, 2050-ig elérendő klímasemlegességi célhoz? Hogyan fogja konkrétan 

alkalmazni a „One In, One Out” elvet a mesterséges intelligenciára és a digitális 

szolgáltatásokról szóló új jogszabályra vonatkozó jogalkotási javaslatokkal 

kapcsolatban? Hogyan biztosítja továbbá a portfólióján belül a hatályos jogszabályok 

teljes körű és hatékony végrehajtását? Milyen konkrét eszközöket és intézkedéseket fog 

alkalmazni az uniós vívmányok tagállamok általi végrehajtásának és érvényesítésének 

biztosítására? 

Általános szakpolitikai célkitűzések  
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A digitális korra felkészült Európa tekintetében fő prioritásom annak biztosítása, hogy a 

technológiai fejlődés és a digitális átalakulás a polgárokat szolgálja, és választ adjon a 

társadalom igényeire. Ez azt jelenti, hogy úgy kell alakítanunk a digitális átalakulást, hogy az 

mindenki – a társadalom, a fogyasztók és a vállalkozások – számára előnyös legyen, és hogy 

az új technológiák értékeinket szolgálják. Meg kell erősítenünk Európa digitális területen 

betöltött vezető szerepét, fel kell zárkóznunk a szükséges területeken, és elsőként kell lépnünk 

az új technológiák felé. Fel kell ismernünk, hogy csak kétfajta vállalat létezik: azok, amelyek 

már digitálisak, és azok, amelyek hamarosan azzá válnak. Ez valóban horizontális feladat. 

Ahhoz, hogy Európa továbbra is globális ipari vezető maradjon, az iparnak nemcsak a 

digitális átalakulást kell felgyorsítania, hanem a klímasemleges gazdaságra való átállást is. Az 

iparpolitikát három fő elv támasztja alá: Zöldnek kell lennie, mindenkit szolgálnia kell, és 

tisztességes versenyen kell alapulnia. Az iparpolitikának támogatnia kell egy olyan megfelelő 

környezetet, amely mérettől függetlenül minden európai vállalkozást támogat a tiszta 

technológiák terén betöltött vezető globális vezető szerepük kiépítésében vagy 

megerősítésében, a fenntartható gazdaság felé haladva. A gazdaság környezetbarátabbá tétele 

jelentős kihívás, de egyben lehetőség is lesz innovatív termékek és termelési folyamatok, 

valamint a körforgásos gazdaság kialakítására. 

Az európai vállalkozások igen változatosak. Némelyikük nagy. Mások kicsik. Némelyik 

fiatal, dinamikus induló vállalkozás, míg mások hosszú történetre tekintenek vissza, több 

évtizede sikeresen fejlődnek. A félmilliárd fogyasztó alkotta nagy, integrált piachoz való 

hozzáférés révén ezek a cégek határokon átívelően fejlődhetnek és terjeszkedhetnek. 

Az egységes piac teljes körű működésének biztosítása ezért kiemelt prioritás lesz, és ez 

magában foglalja a kkv-k előtt álló sajátos kihívások kezelését célzó új kkv-stratégia 

kidolgozását is. Lehetséges, hogy felül kell vizsgálni és ki kell igazítani az egységes piacra 

vonatkozó szabályokat annak biztosítása érdekében, hogy azok továbbra is megfeleljenek a 

digitális kor követelményeinek. Lehetséges, hogy a stratégiai technológiák és értékláncok 

támogatásához olyan célzottabb intézkedésekre lesz szükség, amelyek a nyitottságra és a 

tudás terjesztésére alapozva a támogatást igénylő területekre összpontosítanak.   

A verseny szempontjából rendkívül fontos az egyenlő versenyfeltételek biztosítása, különösen 

ha versenytársainkra nem vonatkoznak ugyanazok az állami támogatásokra vonatkozó 

szabályok. Ezért dolgozni fogok a megfelelő eszközök kialakításán, amelyek biztosítják a 

tisztességes versenyt mind az egységes piacon, mind pedig globális szinten.  

Elkötelezett vagyok a polgári és a katonai ágazat közötti szinergiák és kölcsönös inspiráció 

biztosítása iránt, különösen a polgári, a védelmi és az űripar között. Az űrkutatás és a védelem 

egyaránt stratégiai jelentőséggel bír Európa jövője szempontjából, és önmagukban is fontos 

gazdasági ágazatok. Itt is elsődleges feladatomnak tekintem, hogy a belső piacért felelős 

biztossal együttműködve a lehető leghamarabb befejezzem az Európai Védelmi Alappal és az 

űrprogrammal kapcsolatos tárgyalásokat a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozóan. 

Ezen területek mindegyikén – a többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások véglegesítésén 

túlmenően – kiemelt figyelmet fordítunk a politikai iránymutatásokban és a 

megbízólevelemben szereplő kezdeményezések végrehajtására, amint azt az alábbiakban 

kifejtem.  

Az európai ipar jövőjére vonatkozó hosszú távú stratégia és az új kkv-stratégia  
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Számomra kulcsfontosságú feladat, hogy hosszú távú stratégiát dolgozzak ki Európa ipari 

jövője számára. E téren vezető szerepet fogok vállalni az emberközpontú gazdaságért felelős 

ügyvezető alelnökkel együtt. A virágzó ipar alapvető fontosságú az Unió hosszú távú 

jólétéhez és versenyképességéhez. Ahhoz, hogy az Unió globális szinten megerősítse 

gazdasági vezető szerepét, iparunknak részt kell vennie a globalizációval, a digitalizációval, 

valamint az éghajlatsemleges és fenntartható gazdaságra való átállással járó átmenetben. 

Iparunknak ugyanakkor új termékek és szolgáltatások létrehozásával, valamint európai 

szociális modellünk támogatásával hozzá kell járulnia e fejlemények alakításához. Ezek a 

kihívások szükségessé teszik a kutatási és innovációs beruházások növelését, többek között az 

innovatív digitális technológiák és alkalmazásuk terén. 

Meggyőződésem, hogy ipari stratégiánknak az Európa számára stratégiai jelentőségű 

kulcsfontosságú értékláncok és technológiák fejlesztésének támogatása érdekében 

mozgósítania kell az uniós eszköztárat. Az eszköztár elemeit objektív kritériumok alapján kell 

kiválasztani, például azért, mert hozzájárulnak a technológiai szuverenitáshoz, vagy azért, 

mert Európa-szerte számos iparágban katalizátorszerepet töltenek be. Nyitottnak, igazán 

európainak és innovatívnak kell lenniük, és a tudás széles körű terjesztéséhez kell vezetniük. 

A mi szerepünk annak meghatározása, hogy az említett stratégiai értékláncokon belül hol van 

szükség támogatásra, és ezeken a pontokon tagállamokkal és az összes érdekelt féllel 

együttműködve be kell avatkoznunk. 

Egységes piacunk elmélyítését és korszerűsítését szintén prioritásnak kell tekinteni. Az 

egységes piac az ipar számára kulcsfontosságú, előmozdítja annak növekedését és ösztönzi az 

innovációt. Hozzáférést kínál egy nagy, integrált, egységes szabályok által alátámasztott 

piachoz. Azáltal, hogy biztonságos teret biztosít a kísérletekhez és az innovációhoz, lehetővé 

teszi a vállalkozások számára a növekedést és a léptékváltást. Biztosítanunk kell, hogy az 

egységes piac továbbra is releváns maradjon. E tekintetben az egyik fő feladatom az új és a 

még meglévő akadályok lebontása lesz, valamint a jogszabályok hozzáigazítása a digitalizálás 

okozta változásokhoz. 

A kkv-k alkotják az európai gazdaság gerincét. Határokon átnyúló terjeszkedésüknek azonban 

sajátos kihívások állják útját. Bár a kkv-k az innováció fontos forrásai, gyakran nehézségekbe 

ütköznek a szükséges finanszírozáshoz való hozzáférés során. Ezenkívül nehézséget okoz 

számukra az összes európai uniós és nemzeti jogi és igazgatási rendelkezés megismerése és 

betartása, amikor megpróbálnak határokon átnyúló módon terjeszkedni. Hasonlóképpen, az 

európai induló vállalkozásoknak és kkv-knak segítségre van szüksége az uniós kereskedelmi 

megállapodások által kínált lehetőségek teljeskörű kihasználásához.  

Annak biztosítása érdekében, hogy a kkv-kat érintő, továbbra is fennálló különböző 

akadályok – mint például a finanszírozáshoz való hozzáférés, a piacokhoz való hozzáférés 

vagy az adminisztratív terhek – kezelésére átfogó megközelítést alkalmazzunk, az 

emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezető alelnökkel együtt vezető szerepet vállalok a 

célzott kkv-stratégia kidolgozásában, amely az összes érintett szakpolitikai területen 

intézkedések széles körét fogja tartalmazni. Meg kell vizsgálnunk például a közbeszerzés 

szerepét a kkv-k növekedésének támogatásában. 

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály  

A digitális szolgáltatások a gazdaság minden részében jelen vannak, és egyre inkább az 

európai polgárok mindennapi életének részévé válnak. A digitális szolgáltatásokról szóló 

jogszabály célja annak biztosítása, hogy a digitális platformok és az általuk kínált 
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szolgáltatások álljanak a polgárok szolgálatában, ne pedig fordítva, és hogy a digitális 

szereplők – köztük az európai digitális szereplők – erős ökoszisztémája a gazdaság minden 

ágazatában fejlődhessen és törekedhessen. E nagyra törő célok elérése érdekében az ebben az 

ágazatban megvalósuló jogalkotási kezdeményezéseknek – beleértve a digitális 

szolgáltatásokról szóló jogszabályt – összetett kérdésekkel kell foglalkozniuk. Ezek közé 

tartozik többek között a digitális platformokra, szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó 

felelősségünk és biztonsági szabályaink javítása, az úgynevezett „platform-munkavállalók” 

kezelése, valamint egyes platformok kapuőr szerepe a felhasználók és a vállalkozások 

tekintetében a digitális gazdaság számos kulcsfontosságú ágazatában. 

 

Tekintettel a szóban forgó kérdések összetettségére, széles körű és alapos konzultációra van 

szükség valamennyi érdekelt féllel. Az e területre vonatkozó jogalkotási kezdeményezésekre 

ezért csak megalapozott, tényeken alapuló elemzést és az érdekelt felekkel folytatott inkluzív 

párbeszédet követően kerülhet sor. Gondosan meg fogjuk vizsgálni mindezek általános 

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

betarthatók legyenek, és ne vezessenek szükségtelen bürokráciához.  

 

Mesterséges intelligencia 

A mesterséges intelligencia számos gazdasági ágazatban lehet hasznos a számunkra, például 

az egészségügy, a közlekedés, a kommunikáció és az oktatás területén. Lehetővé teheti a 

döntések és eljárások széles körű automatizálását, amiben hatalmas potenciál rejlik a minőség, 

a hatékonyság és a termelékenység növelésére. Életünk számos aspektusára hatással lesz, az 

önvezető autóktól a jobb orvosi eljárásokig. Ugyanakkor ez a technológia, amely öntanuló és 

önjavító algoritmusokon alapul, számos szakpolitikai kérdést felvethet, például az 

elszámoltathatóságot vagy a társadalmi elfogadottságot. Ezzel összefüggésben a Bizottság 

megválasztott elnöke megbízott azzal, hogy koordináljam a mesterséges intelligencia európai 

megközelítésére irányuló munkát, beleértve annak emberi és etikai vonatkozásait is. Ez az 

erőfeszítés beépül majd az iparpolitikára és a technológiai szuverenitásra vonatkozó szélesebb 

körű munkába, mivel biztosítanunk kell, hogy az európai polgárok és vállalkozások 

kihasználhassák e technológia előnyeit, valamint alakítsuk annak fejlődését. Munkánk a már 

meglévő szakpolitikai eredményekre – különösen a 2019. júniusban elfogadott etikai 

iránymutatásokra – is építeni fog. Az iránymutatások alkalmazásának tesztelése jelenleg 

folyamatban van. 

Ezért az a szándékunk, hogy az új Bizottság első 100 napja alatt javaslatokat terjesszünk elő a 

mesterséges intelligencia európai megközelítésének kidolgozására.  

Célunk a mesterséges intelligencián alapuló alkalmazások használatának előmozdítása. 

Biztosítanunk kell, hogy a mesterséges intelligencia termékekbe és szolgáltatásokba való 

beépítése az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartásával történjen, és a mesterséges 

intelligencián alapuló alkalmazások megbízható (jogszerű, etikai és robosztus) módon 

működjenek az egységes piacon. E megközelítésnek biztosítania kell a szabályozás 

egyértelműségét, bizalmat kell keltenie, valamint ösztönöznie kell az európai iparba való 

befektetést. Javítania kell a mesterséges intelligencia fejlesztését és terjedését az EU-ban, 

ugyanakkor meg kell védenie Európa innovációs kapacitását. A mesterséges intelligencia 

átfogó keretére vonatkozó megközelítésünk részeként felül fogjuk vizsgálni a termékekre és 

szolgáltatásokra vonatkozó hatályos biztonsági és felelősségi szabályokat is. Ez különösen azt 

fogja biztosítani, hogy a fogyasztók azonos szintű védelemben részesüljenek, akár 

hagyományos termékeket, akár intelligens, digitálisan aktív termékeket használnak (pl. 

intelligens hűtőszekrény, okosóra, hangirányítású virtuális asszisztens).  



 

8 
 

Tekintettel a szóban forgó kérdés összetettségére, 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 irányuló kísérletben. 

Gondosan meg fogjuk vizsgálni annak átfogó hatását, és gondoskodunk arról, hogy új 

szabályaink célzottak, arányosak és könnyen betarthatók legyenek, és ne vezessenek 

szükségtelen bürokráciához.  

Kapcsolatok az európai zöld megállapodással, és a 2050-ig elérendő klímasemlegességi 

céllal  

Az európai ipari stratégiának ki kell egészítenie az éghajlatváltozás szempontjából semleges 

és fenntartható gazdaságra való átállást. A mesterséges intelligencia használatának ösztönzése 

például jelentős mértékben hozzájárulhat az éghajlatsemleges gazdaság megvalósításához az 

energiatárolás javításával, a termékek és szolgáltatások energiahatékonyságának növelésével, 

vagy a megújuló energia előállítására alkalmas területek kiválasztásának optimalizálásával. 

Ily módon az új ágazati stratégia hozzá fog járulni az európai zöld megállapodás 

célkitűzéseihez  

„One in, one out” elv 

Az uniós jogszabályok képesek elérni olyan célkitűzéseket és olyan előnyöket nyújtani, 

amelyeket az egyes külön eljáró tagállamok nem tudnak megvalósítani. Azonban az uniós 

jogszabályok céljaik érdekében terheket róhatnak a végső kedvezményezettekre vagy a 

felhasználókra. A „One In, One Out” elv könnyíteni fog ezeken a terheken: ha egy jogalkotási 

javaslat valamilyen új terhet ró az emberekre és a vállalkozásokra, az adott szakpolitikai 

területen egyúttal meg is kell szüntetnie egy uniós szinten fennálló, azonos súlyú terhet. 

A „One In, One Out” elvet az egész szakpolitikai terület figyelembevételével fogjuk 

alkalmazni. Ez biztosítani fogja átfogó szakpolitikai célkitűzéseink hatékony és minimális 

teherrel járó megvalósítását, valamint azt, hogy a Bizottság rendelkezzen a szükséges 

mozgástérrel.  

 

A „One In, One Out” elv végrehajtását támogató új eszközt az intézményközi kapcsolatokért 

és a tervezésért felelős alelnök dolgozza ki.  

 

Végrehajtás és érvényesítés  

Az egységes piac hatalmas lehetőségeket kínál az állampolgárok és a vállalkozások számára, 

valamint nagyobb választékot és alacsonyabb árakat a fogyasztók számára. Ezeket az 

előnyöket azonban csak akkor lehet kiaknázni, ha az egységes piaci szabályokat megfelelően 

hajtják végre, alkalmazzák és érvényesítik. Az uniós szabályok eltérő végrehajtása aláássa az 

egységes piaci szereplők versenyfeltételeinek egyenlőségét. Emellett az egységes piaci 

szabályok be nem tartása veszélyezteti a fogyasztók egészségét és biztonságát. 

A Szerződések őreként betöltött szerepe fényében a Bizottság feladata annak biztosítása, hogy 

a tagállamok megfelelően hajtsák végre és érvényesítsék az uniós szabályokat. Ez a Bizottság 

egyik alapvető feladata és számomra az egyik legfontosabb prioritás. Az egységes piac 

zökkenőmentes működése a Bizottság és a tagállamok közös célja és felelőssége.  
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Az e területen kifejtett tevékenységeim ezért a tagállamokkal kialakított partnerség 

továbbfejlesztésére és megerősítésére fognak összpontosulni.  A tagállamoktól szeretném 

megtudni, hogy a Bizottság milyen további támogatást tudna nyújtani számukra a munkájuk 

során, kezdve az uniós jogszabályok végrehajtásával. Ami az érvényesítést illeti, minden 

meglévő eszközt mozgósítok a nemzeti hatóságok közötti együttműködés javítása érdekében. 

Meg fogom vizsgálni azt is, hogyan bővíthetjük a nemzeti hatóságok érvényesítési 

kapacitásait és hatáskörét annak érdekében, hogy javítsák a a tartósan fennálló problémák – 

például a nem megfelelő termékek behozatala – kezelését. Ez olyan közelmúltbeli jogalkotási 

kezdeményezések végrehajtására fog építeni, mint a termékek piacfelügyeleti keretének 

reformja, valamint a közigazgatási együttműködés, az információcsere és a közös végrehajtási 

intézkedések megkönnyítésére irányuló korábbi kezdeményezésekre, például a 

fogyasztóvédelem területén.  

Második kérdés 

A digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnökként Ön és szervezeti 

egységei hogyan fogják biztosítani a hatékony koordinációt azokkal a biztosokkal – 

különösen a belső piacért felelős biztossal, valamint az innovációért és az ifjúságért 

felelős biztossal –, akiknek a szakpolitikai területei hatással vannak az Ön munkájára, 

vagy akiket érint az Ön munkája? Az Európai Bizottság versenypolitikáért felelős 

tagjaként hogyan képzeli el a versenypolitika szerepét a jövőbeli európai ipari stratégia 

tekintetében? Személyesen hogyan fogja biztosítani a jogalkotási javaslatok jó 

minőségét, a lobbitevékenységek (melyek Önre és az Ön szervezeti egységeire 

irányulnak) 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?   

Koordináció a biztosokkal 

A digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezetőalelnök-jelöltként egy biztosi csoportot 

fogok vezetni az e prioritással kapcsolatos munka irányítása és annak biztosítása érdekében, 

hogy valamennyi szakpolitikai szempontot teljes mértékben figyelembe vegyenek. A politikai 

iránymutatásban meghatározott kulcsfontosságú kezdeményezések teljesítése érdekében 

különösen szorosan együtt fogok működni a belső piacért felelős biztossal és az innovációért 

és az ifjúságért felelős biztossal, hogy nyitott, inkluzív és együttműködésre épülő 

munkamódszeren alapuló valódi partnerség jöjjön létre. A biztosi csoport rendszeres ülései, 

valamint az ügyvezető alelnök biztosokkal és az illetékes bizottsági szolgálatok felső 

vezetésével tartott ülései (Jour Fixes and Strategic Jour Fixes) segítenek majd felmérni, hogy 

milyen eredményeket értünk el, és biztosítják, hogy mindannyian ugyanazon célok érdekében 

munkálkodjunk.  

A szolgálatközi csoportok segítségével technikai szinten is ugyanilyen szintű partnerség és 

együttműködés fog megvalósulni, az érintett bizottsági szolgálatok szakértelmére és 

kreativitására támaszkodva. 

A versenypolitika szerepe a jövőbeli európai ipari stratégia tekintetében  

A versenypolitika az egységes piac egyik sarokköve. Biztosítja, hogy a vállalkozások egyenlő 

feltételek mellett versenyezhessenek az egységes piacon, és hogy ennek következtében az 

európai fogyasztók élvezhessék az alacsony árakat, és a jobb minőségű és innovatívabb 
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termékek és szolgáltatások nagyobb választékát. A tisztességes verseny a vállalatok 

versenyképességének egyik fő mozgatórugója, amely biztosítja, hogy a vállalatok ösztönzést 

kapjanak az innovációra és a beruházásokra, és így globálisan is versenyképesek maradjanak. 

A versenyszabályok nem állnak a globális piacokon terjeszkedő és ott sikeressé váló európai 

vállalkozások útjában. A versenypolitika és az iparpolitika ezért összekapcsolódnak. 

Ezzel együtt döntő fontosságú annak biztosítása, hogy a versenyszabályok naprakészen 

kövessék a piaci és a technológiai fejlődést.   

Jelenlegi megbízatásom ideje alatt már elindítottam a horizontális együttműködési 

megállapodásokra vonatkozó versenyszabályok (az úgynevezett horizontális 

csoportmentességi rendelet és a horizontális együttműködési megállapodások értékelésére 

vonatkozó iránymutatások) és a vertikális megállapodásokra vonatkozó versenyszabályok (az 

úgynevezett vertikális csoportmentességi rendelet és a vertikális korlátozások értékelésére 

vonatkozó iránymutatások) felülvizsgálatát. Az állami támogatások terén a Bizottság jelenleg 

vizsgálja legtöbb iránymutatását annak eldöntése érdekében, hogy azok továbbra is 

megfelelnek-e a célnak (a továbbiakban: célravezetőségi vizsgálatok). Amint a 

célravezetőségi vizsgálatok eredményei rendelkezésünkre állnak, meglesz a kiindulási 

alapunk a szabályok esetleges jövőbeli felülvizsgálatához.  

Általánosabban, jelenlegi megbízatásom ideje alatt elindítottam egy, az uniós 

versenyszabályok digitális korszakban való megfelelőségére vonatkozó gondolkodási 

folyamatot, amelynek csúcspontját a januári brüsszeli konferencia és a három szaktanácsadó 

által készített, 2019. áprilisban közzétett, digitalizálással és versennyel foglalkozó jelentés 

képezte. E jelentés több javaslatot is tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a következő megbízás 

ideje alatt hogyan alakítsuk a versenyszabályok érvényesítését.  

Például az összefonódás-ellenőrzés tekintetében a szaktanácsadók azt javasolják, hogy túl 

korai lenne megváltoztatni az összefonódásokkal kapcsolatos uniós bejelentési 

küszöbértékeket az úgynevezett „gyilkos felvásárlások” kezelése érdekében azáltal, hogy az 

ügyletek értéke alapján további küszöbértékeket határoznak meg. E tekintetben 

meggyőződésem, hogy az összefonódás-ellenőrzésnek ki kell terjednie minden olyan 

összefonódásra, amely káros hatással lehet a határokon átnyúló versenyre az egységes piacon. 

Ezért az egyik prioritásom lesz annak vizsgálata, hogy a jelenlegi összefonódás-ellenőrzési 

szabályok lehetővé teszik-e számunkra, hogy megfelelő módon észleljünk minden olyan 

ügyletet, amely ilyen hatással járhat.  

Végezetül továbbra is elsődleges célom marad annak biztosítása, hogy a versenyszabályok 

megfeleljenek a céljaiknak, különösen a digitális gazdaságban.  

A jogalkotási javaslatok minősége, a lobbitevékenységek átláthatósága, az érdekelt 

felekkel folytatott konzultáció 

Szilárd meggyőződésem, hogy az összes kulcsfontosságú érdekelt féllel – többek között, de 

nem kizárólag a kkv-kkal – történő alapos konzultáció kulcsfontosságú bármely jogalkotási 

javaslat jó minőségének biztosításához. Ez még inkább így van abban az esetben, ha az ilyen 

javaslatoknak nagyon összetett kérdésekkel kell foglalkozniuk, például a digitális 

szolgáltatások és a mesterséges intelligencia területén. Más szóval véleményem szerint kéz a 

kézben jár a jogalkotás minősége és az érdekelt felekkel folytatott konzultáció. Az érdekelt 

felekkel folytatott megfelelő konzultáció ezért kulcsfontosságú lesz az általam javasolt 

jogalkotási javaslatok tartalmának megalapozásához. 



 

11 
 

Ami a lobbitevékenységek átláthatóságát illeti, összhangban azzal, ahogy a jelenlegi 

megbízatásom során a versenypolitikáért felelős biztosként eljártam, továbbra is 

nyilvánosságra fogok hozni minden olyan ülést, amelyet a munkatársaim vagy én a Bizottság 

átláthatósági nyilvántartásában szereplő érdekelt felekkel folytattunk, és amely nem érint 

folyamatban lévő ügyeket. 

Harmadik kérdés 

Hogyan biztosítja Ön és szervezetei egységei a megerősített együttműködést az ITRE 

bizottsággal? Szándékában áll-e rendszeresen megjelenni az ITRE bizottság ülésein a 

strukturált párbeszéd keretében? Milyen konkrét lépéseket fog tenni annak biztosítása 

érdekében, hogy az ITRE bizottság a tervezett jogalkotási kezdeményezések vagy más 

fontos kezdeményezések tekintetében időben és proaktív módon megkapja ugyanazt az 

tájékoztatást, mint a Tanács és a tagállamok ? Hogyan fogja elősegíteni a jogalkotási és 

nem jogalkotási eljárások ITRE bizottság általi ellenőrzését, korai szakaszban 

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

a végrehajtási aktusok előkészítésével kapcsolatos összes szükséges információt, és 

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? 

Az ITRE-vel folytatott együttműködés  

Az európai demokrácia a kölcsönös bizalmon és nyitottságon alapul. Ez alapvető fontosságú 

ahhoz, hogy a Parlament képes legyen hatékonyan gyakorolni a demokratikus felügyeletet. 

Ennek szellemében vállalom, hogy építő jellegű és rendszeres párbeszédet folytatok az 

Európai Parlamenttel.  

Nagyon szoros munkakapcsolatot kívánok kialakítani az Európai Parlamenttel és annak 

bizottságaival, többek között az Ipari, Közlekedési és Energiaügyi Bizottsággal. Rendszeresen 

részt fogok venni a bizottsági üléseken, és biztosítani fogom az információk gyakori és 

közvetlen áramlását. Rendelkezésre állok a Parlament tagjaival folytatott informális 

egyeztetésekhez és kétoldalú kapcsolattartáshoz.  

Ez a szoros együttműködés nagyon fontos számomra Kinevezésem esetén az egyik 

legfontosabb prioritásom az európai ipar jövőjével kapcsolatos hosszú távú stratégia 

kidolgozásának irányítása lesz az emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezető alelnökkel 

közösen. Szükségem lesz az Önök támogatására az új Bizottság e jelentős 

kezdeményezéséhez. Remélem továbbá, hogy a korábban említett ügyek kapcsán is 

profitálhatok majd a Parlament  értékes meglátásaiból és hozzájárulásaiból.  

Nemzetközi megállapodások  

Vállalom, hogy a hatáskörömbe tartozó megállapodások esetében a tárgyalások minden 

szakaszában teljes körűen tájékoztatni fogom a Parlamentet. Ennek részét képezi: 

- a Tanácsnak javasolt tárgyalási irányelvek tervezetének megosztása a Parlamenttel; 

- az Európai Parlament rendszeres tájékoztatása a jelentős események előtt és a 

nemzetközi tárgyalások kulcsszakaszaiban. 

- a tárgyalások lezárultával a főtárgyalók által parafált nemzetközi megállapodások 

szövegének megosztása az Európai Parlamenttel;  
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Ugyanakkor ki kell dolgozni az érzékeny és/vagy minősített információk bizalmas kezelését 

biztosító részletes eljárásokat , beleértve a dokumentumok vagy azok tartalmának 

indokolatlan nyilvánosságra hozatala esetén megteendő megfelelő lépéseket, figyelembe véve 

az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodást is.  

 

A Belső Piaci Bizottság kérdései:  

Első kérdés 

A digitális egységes piaci 2015. évi stratégia keretében tett lépéseket követően most 

melyek lesznek a fogyasztók és a vállalkozások számára a digitális egységes piac 

kiteljesítéséhez szükséges legfontosabb stratégiai intézkedések? Milyen lépéseket fog 

tenni annak biztosítása érdekében, hogy a meglévő és jövőbeli szabályozási 

kezdeményezések előmozdítsák a gazdasági lehetőségeket és a digitális innovációt, 

miközben biztosítják, hogy a digitalizáció valamennyi polgár javát szolgálja? Hogyan 

tervezi a más biztosokkal való együttműködést a politikai döntéshozatal koherens 

megközelítésének biztosítása érdekében, hogy Európa megfeleljen a digitális kornak? 

A digitális egységes piac kiteljesítéséhez szükséges stratégiai intézkedések  

A jelenlegi Bizottság a digitális egységes piaci stratégia keretében elfogadott intézkedésekkel 

szilárd alapot teremtett ahhoz, hogy Európa felkészüljön a digitális korra. E szabályok 

végrehajtása alapvető fontosságú lesz az elkövetkező években, hogy azok valóvá váljanak a 

polgárok és a vállalkozások számára. A piacok és a technológiák folyamatosan fejlődnek. 

Biztosítanunk kell, hogy Európa vezető szerepet töltsön be a jövő digitális világának 

formálásában. Ily módon biztosítani tudjuk majd az európai értékek tiszteletben tartását, a 

fogyasztók védelmét és a vállalkozások virágzását is. Európa nem szűkölködik innovatív 

digitális üzleti elképzelésekben, ám csak kevés innovatív európai vállalkozás növekedik és 

terjeszkedik Európában, vagy játszik meghatározó szerepet a feltörekvő globális piacokon. A 

mesterséges intelligencia valószínűleg döntő szerepet fog játszani ezekben a fejleményekben, 

és a Bizottság megválasztott elnöke megbízást adott arra, hogy koordináljam e téren az 

európai megközelítésére irányuló munkát. A mesterséges intelligencia gyors ütemben válik a 

21. század egyik legfontosabb technológiájává. Új lehetőségek jelennek meg a gazdaság 

valamennyi ágazatában, az egészségügytől a mobilitáson és az iparon át a pénzügyig vagy a 

mezőgazdaságig. Ez komoly potenciált jelent Európa jövőbeli versenyképessége és 

növekedése szempontjából. Ahhoz, hogy ezeket az előnyöket élvezhessük, Európa-szerte 

összehangolt fellépésre van szükség a beruházások növelése, a rendelkezésre álló adatok 

bővítése, a tehetségek támogatása és a bizalom megteremtése érdekében.  

Meggyőződésem, hogy az egységes piac a legfőbb kincsünk. Az áruk, a szolgáltatások, a 

személyek és a tőke szabad mozgása számos lehetőséget kínál mind az emberek, mind a 

vállalkozások számára. Többé nem engedhetjük meg magunknak a hagyományos piacok és a 

digitális ipar közötti hagyományos különbségtételt. Éppen ellenkezőleg, minden 

rendelkezésre álló eszközt fel kell használnunk annak érdekében, hogy gazdaságunkat és 

társadalmunkat bevezessük a 21. századba. Ezzel összefüggésben az egyik prioritás az új 

digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály lesz, amelynek célja az online platformokra, 

szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó szabályok korszerűsítése. Végül az EU-nak olyan 

inkluzív digitális átalakulást kell biztosítania, amely mindenki számára előnyös. Az EU 

egészében fokoznunk kell az erőfeszítéseket megfelelő, jó minőségű hálózati infrastruktúra 
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biztosítása érdekében. Megoldást kell találnunk az esetleges munkaerőpiaci zavarokra is. A 

készségekbe – különösen a digitális készségekbe – történő beruházás kiemelkedő fontosságú 

lesz a társadalomban növekvő szakemberhiány kezeléséhez. A digitalizáció erőteljesen növeli 

az IKT-szakemberek iránti keresletet a munkaerőpiacon. Ez azonban önmagában nem 

elegendő: meg kell erősítenünk a munkaerő és általában a lakosság alapvető készségeit is. A 

digitális műveltségnek mindenki számára alapvetőnek kell lennie. 

Koordináció más biztosokkal a koherens digitális politika biztosítása érdekében 

A digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezetőalelnök-jelöltként egy biztosi csoportot 

fogok vezetni az e prioritással kapcsolatos munka irányítása és annak biztosítása érdekében, 

hogy valamennyi szakpolitikai dimenziót teljes mértékben figyelembe vegyenek. A politikai 

iránymutatásban meghatározott kulcsfontosságú kezdeményezések teljesítése érdekében 

különösen szorosan együtt fogok működni a belső piacért felelős biztossal és az innovációért 

és az ifjúságért felelős biztossal, hogy nyitott, inkluzív és együttműködésre épülő 

munkamódszeren alapuló valódi partnerség jöjjön létre. A biztosi csoport rendszeres ülései, 

valamint a Jour Fixes ülések segítenek majd felmérni, hogy milyen eredményeket értünk el, és 

biztosítják, hogy mindannyian ugyanazon célok érdekében munkálkodjunk.  

A szolgálatközi csoportok segítségével technikai szinten is ugyanilyen szintű partnerség és 

együttműködés fog megvalósulni, az érintett bizottsági szolgálatok tehetségére, szakértelmére 

és kreativitására támaszkodva. 

Második kérdés 

A digitális forradalom megváltoztatta a vállalkozás, az áru- és szolgáltatáskereskedelem, 

illetve a társadalmi érintkezés módját, ami számos új kihívást jelent a politikai 

döntéshozók számára. A legutóbbi mandátumidőszakban számos lépésre került sor a 

digitális egységes piac kiteljesítése érdekében, de még mindig sok a hiányosság, 

amelyekkel foglalkozni kell. Ebben az összefüggésben a digitális szolgáltatások alapvető 

fontosságúak az európai szolgáltatók sikeressége és versenyképessége, valamint a 

fogyasztók jóléte szempontjából. A Bizottság megválasztott elnöke Ursula von der Leyen 

bejelentette a digitális szolgáltatásokról szóló új jogszabályt, amely további lépést 

jelenthet a digitális egységes piac konszolidációja felé. Ön szerint a hatályos 

szabályozások közül melyek az alapvető fontosságú jogszabályok a digitális egységes 

piac számára, és szándékában áll-e majd javasolni az alapvető jogok, az egységes piaci 

szabadságok védelmének megőrzését és érvényesítését a digitális egységes piacon, 

biztosítani a tisztességet és az átláthatóságot, egyenlő versenyfeltételeket teremteni 

valamennyi digitális vállalkozás számára, valamint biztosítani a fogyasztók védelmét és 

az elszámoltathatóságot? Kiterjed-e ez az új jogszabály az elektronikus kereskedelemről 

szóló irányelv felülvizsgálatára, különösen a közvetítők felelősségének területére? 

Az EU gazdaságának digitális és ipari átalakulásához jelentős köz- és magánberuházásokra 

lesz szükség a kutatás és innováció, a naprakész és biztonságos infrastruktúra, valamint az új 

technológiák bevezetése terén. A következő többéves pénzügyi keret számos uniós 

finanszírozási programja – mint például a Horizont Európa, a Digitális Európa program és az 

InvestEU – elősegíti majd a beruházások fokozását olyan stratégiai területeken, mint a 

kutatás, a digitalizálás és az éghajlatsemleges gazdaságra való átállás. Az e programokért 

felelős biztostársaimmal együtt fogok dolgozni az Európai Parlamentben és a Tanácsban 

folyamatban levő tárgyalások minél gyorsabb lezárása érdekében.  
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A digitális szolgáltatások a gazdaság minden részében jelen vannak, és egyre inkább az 

európai polgárok mindennapi életének részévé váltak. A digitális szolgáltatásokról szóló 

jogszabály célja annak biztosítása, hogy a digitális platformok és az általuk kínált 

szolgáltatások álljanak a polgárok szolgálatában, ne pedig fordítva, és hogy a digitális 

szereplők – köztük az európai digitális szereplők – erős ökoszisztémája a gazdaság minden 

ágazatában fejlődhessen és törekedhessen. E nagyra törő célok elérése érdekében az ebben az 

ágazatban megvalósuló jogalkotási kezdeményezéseknek – beleértve a digitális 

szolgáltatásokról szóló jogszabályt – összetett kérdésekkel kell foglalkozniuk. Ezek közé 

tartozik a digitális platformokra, szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó felelősségünk és 

biztonsági szabályaink javítása, az úgynevezett „platform-munkavállalók” kezelése, valamint 

egyes platformok kapuőr szerepe a felhasználók és a vállalkozások tekintetében a digitális 

gazdaság számos kulcsfontosságú ágazatában. 

 

Tekintettel a szóban forgó kérdések összetettségére, széles körű és alapos konzultációra van 

szükség valamennyi érdekelt féllel. Az e területre vonatkozó jogalkotási kezdeményezésekre 

ezért csak megalapozott, tényeken alapuló elemzést és az érdekelt felekkel folytatott inkluzív 

párbeszédet követően kerülhet sor. Gondosan meg fogjuk vizsgálni annak átfogó hatását, és 

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

legyenek, és ne vezessenek szükségtelen bürokráciához.  

 

Harmadik kérdés 

A digitális szféra új fejleményei gazdasági lehetőségeket teremtenek, de egyben 

fogyasztóvédelmi kihívásokat is jelentenek. A mesterséges intelligencián alapuló 

termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó új, mesterséges intelligenciával kapcsolatos 

szabályozási keret összefüggésében milyen lépéseket fog tenni annak érdekében, hogy 

előmozdítsa az európai vállalkozások globális versenyképességét, és hogy fokozza 

számukra és a felügyeleti szervek számára a szabályozás egyértelműségét, miközben 

gondoskodik a fogyasztóvédelem magas szintjéről, különösen annak biztosításával, hogy 

a gépi tanulási algoritmusok átláthatók és megmagyarázhatók legyenek, jó minőségű 

adatokat használjanak, és ne tegyék ki a fogyasztókat hátrányos megkülönböztetésnek 

vagy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoknak? 

 

A mesterséges intelligencia számos gazdasági ágazatban, így az egészségügyben, a 

közlekedésben és az oktatásban is a hasznunkra lehet azáltal, hogy lehetővé teszi a döntések 

és eljárások széles körű automatizálását, amiben hatalmas potenciál rejlik a minőség, a 

hatékonyság és a termelékenység növelésére az összes gazdasági ágazatban . Életünk számos 

aspektusára hatással lesz, az önvezető autóktól a jobb orvosi eljárásokig. Ugyanakkor ez a 

technológia, amely öntanuló és önjavító algoritmusokon alapul, számos szakpolitikai kérdést 

felvethet, például az elszámoltathatóságot vagy a társadalmi elfogadottságot. Ezzel 

összefüggésben a Bizottság megválasztott elnöke megbízott azzal, hogy koordináljam a 

mesterséges intelligencia európai megközelítésére irányuló munkát, beleértve annak emberi és 

etikai vonatkozásait is. Ez az erőfeszítés beépül majd az iparpolitikára és a technológiai 

szuverenitásra vonatkozó szélesebb körű munkába, mivel biztosítanunk kell, hogy az európai 

polgárok és vállalkozások kihasználhassák e technológia előnyeit, valamint alakítsuk annak 

fejlődését. Munkánk a már meglévő szakpolitikai eredményekre – különösen a 2019. 

júniusban elfogadott etikai iránymutatásokra – is építeni fog, amelyeket jelenleg több érdekelt 

fél hajt végre egy kísérleti projekt keretében. 
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Ezért az a szándékunk, hogy az új Bizottság első 100 napja alatt javaslatokat terjesszünk elő a 

mesterséges intelligencia európai megközelítésének kidolgozására.  

Célunk az, hogy biztosítsuk és előmozdítsuk a mesterséges intelligencián alapuló 

alkalmazások telepítését és e technológia gyakorlati alkalmazását, valamint hogy biztosítsuk, 

hogy a mesterséges intelligencia termékekbe és szolgáltatásokba való beépítése az alapvető 

jogok teljes körű tiszteletben tartása mellett történjen, és a mesterséges intelligencián alapuló 

alkalmazások megbízható (jogszerű, etikai és robosztus) módon működjenek az egységes 

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

keltenie, valamint ösztönöznie kell az európai iparba való befektetést. Javítania kell a 

mesterséges intelligencia fejlesztését és terjedését az EU-ban, ugyanakkor meg kell védenie 

Európa innovációs kapacitását. A mesterséges intelligencia átfogó keretére vonatkozó 

megközelítésünk részeként felül fogjuk vizsgálni a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 

hatályos biztonsági és felelősségi szabályokat is. Ez különösen azt fogja biztosítani, hogy a 

fogyasztók azonos szintű védelemben részesüljenek, akár hagyományos termékeket, akár 

intelligens, digitálisan aktív termékeket használnak (pl. intelligens hűtőszekrény, okosóra, 

hangirányítású virtuális asszisztens).  

Tekintettel a szóban forgó kérdés összetettségére, 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 irányuló kísérletben. 

Gondosan meg fogjuk vizsgálni annak átfogó hatását, és gondoskodunk arról, hogy új 

szabályaink célzottak, arányosak és könnyen betarthatók legyenek, és ne vezessenek 

szükségtelen bürokráciához.  

Kérdések a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről: 

Első kérdés 

Hogyan fogja biztosítani a portfóliója két kulcsfontosságú elemének, a versenynek és a 

digitális tartalomnak az egyértelmű szétválasztását? Hogyan kívánja kezelni a verseny 

és a digitális stratégia kialakítása közötti lehetséges kompromisszumokat, és végső soron 

elérni, hogy az uniós versenyszabályok megfeleljenek a digitális kor céljainak? A 

legújabb fejleményekre tekintettel tervezi-e frissíteni az „érintett piac” koncepcióját, 

ami a vonatkozó erőfölények értékeléséhez szükséges? 

 

A portfólió különféle elemeinek egyértelmű szétválasztása 

 

Az uniós versenyjog érvényesítésének hitelessége az egyes ügyek független és pártatlan 

kezelésére támaszkodik, teljes mértékben tiszteletben tartva a vizsgálatok integritását és 

titkosságát.  

 

Ez az oka annak, hogy a Bizottság döntéshozatali eljárása az egyes ügyekben többfajta féket 

és egyensúlyt is magában foglal, ideértve egy független vezető közgazdász és a Jogi Szolgálat 

részvételét és a Bizottság döntéshozatalának testületi jellegét. Ezek célja éppen az, hogy 

biztosítsák a Bizottság döntéshozatali folyamatának függetlenségét és pártatlanságát. Nem 

szabad elfelejtenünk az Európai Bíróságok szerepét, amelyek feladata a Bizottság által a 

versenyjog területén elfogadott határozatok – mind anyagi, mind alaki szempontú – 

jogszerűségének biztosítása. 
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Amint azt már többször említettem, az egyes ügyek során tanúsított függetlenségünk nem 

képezheti alku tárgyát. 

 

A 2014. évi hivatalba lépésemkor tett esküvel összhangban továbbra is félelem és részlehajlás 

nélkül fogom érvényesíteni a jogot, és továbbra is elkötelezett maradok a méltányosság, a 

megfelelő ügyintézés, az átláthatóság és a tisztességes eljárás elvei mellett. 

 

A portfólió különböző elemei közötti lehetséges kompromisszumok 

 

A fentiekkel együtt a versenypolitika a Bizottság átfogó célkitűzéseinek része, és hozzá kell 

járulnia azok megvalósításához.  

 

A versenyszabályok és a jogérvényesítés nem tudják kezelni a digitális átalakulás valamennyi 

kihívását. A szabályozásnak és a versenyjog végrehajtásának összehangoltan kell működniük, 

ki kell egészíteniük és meg kell erősíteniük egymást. A versenyjog érvényesítése a múltban 

számos területen vezetett szabályozási kezdeményezésekhez és egészítette ki azokat; alapvető 

fontosságú, hogy a szabályozási javaslatokhoz megalapozott versenypolitika szolgáljon 

információkkal. Ám minden eszköznek megvan a maga szerepe. Amikor a piacaink 

működésével kapcsolatos rendszerszintű problémákat észlelünk, vagy amikor a probléma 

gyökere nem a torzult verseny, a szabályozás jobb megoldást jelent.  

Ezért a portfólióm két ága között nem kompromisszumokat látok, hanem szinergiákat: így 

lehetségessé válik számomra, hogy a digitális ügyekre vonatkozó szabályozási 

kezdeményezések kidolgozásakor a versenyportfólió keretében megszerzett tapasztalatokra és 

általános piaci ismeretekre támaszkodjak. 

A digitális kor követelményeihez igazodó uniós versenyszabályok 

A digitális gazdaságban világszerte széles körben gondolkodnak a versenyről.  

Amikor a Bizottság megválasztott elnöke megbízólevelemben felkért, hogy vállaljak 

felelősséget azért, hogy Európa felkészüljön a digitális kor követelményeire, valamint hogy 

folytassam a versennyel kapcsolatos munkámat, hangsúlyozta, hogy arra kell 

összpontosítanunk, hogy a piacok jobban működjenek a társadalom, a fogyasztók és a 

vállalkozások számára. Hangsúlyozza azt is, hogy támogatnunk kell az ipart abban, hogy 

alkalmazkodjon a globalizációhoz, és a globalizáció, a digitalizáció és az éghajlatsemleges és 

fenntartható gazdaságra való átállás által okozott átalakuláshoz.  

Versenyügyi biztosi megbízatásom ideje alatt sokat tanultam arról, hogy mit tehetünk és mit 

nem a versenyszabályok révén. Felismerve azokat a sajátos kihívásokat, amelyeket a 

digitalizáció jelent gazdaságunk és társadalmunk számára, felvettem a kapcsolatot e terület 

három független szaktanácsadójával, hogy lássák el tanácsokkal a Bizottságot a tekintetben, 

hogy mire van szükség versenyszabályaink érvényesítéséhez a digitális korban. Készült egy 

jelentés, amelyet 2019 áprilisában tettek közzé. E jelentés több javaslatot is tartalmaz arra 

vonatkozóan, hogy a következő megbízás ideje alatt hogyan alakítsuk a versenyszabályok 

érvényesítését. 

Elkötelezett vagyok amellett, hogy együttműködjek a Bizottság szolgálataival annak 

érdekében, hogy Európa felkészüljön a digitális korra. A végrehajtást gyakorlati szempontból 

is meg fogom vizsgálni, ideértve az olyan kérdéseket, mint a piac meghatározása, továbbá 

elemezni fogom és felül fogom vizsgálni a szabályainkat annak biztosítása érdekében, hogy 
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versenypolitikánk és szabályaink továbbra is őrizzék a piacok hatékonyságát, hozzájárulva 

ezzel egy itthon Európában és az egész világon egyaránt erős európai iparhoz. Bizottsági 

kollégáimmal együttműködve és a versenyjog érvényesítése terén szerzett tapasztalataimra 

építve elő fogom segíteni annak biztosítását, hogy az Európai Bizottság továbbra is a digitális 

és technológiai piacok érvényesítésének és szabályozásának élvonalában maradjon. 

Második kérdés 

Meg tudná-e határozni a digitális adózási menetrenddel kapcsolatos prioritásait, 

különös tekintettel a G20-ak által vezetett, folyamatban lévő nemzetközi adóreformra? 

A folyamatban lévő tárgyalások kimenetelétől függetlenül konkrétan tervezi-e méltányos 

európai digitális adózási menetrend bevezetését? Frissíteni fogja-e az állami 

támogatásokra vonatkozó szabályokat és iránymutatásokat annak érdekében, hogy 

tükrözzék a meglévő és a kialakulóban lévő agresszív adótervezési gyakorlatokat, és 

hogy jobban megfeleljenek a párizsi kötelezettségvállalásoknak? 

 

A digitális gazdaság adóztatása 

 

Úgy vélem, hogy a digitalizálást úgy kell alakítanunk, hogy az megfeleljen az európai 

gazdaság és társadalmunk igényeinek. Ennek fontos része, hogy minden vállalkozás, legyen 

nagy vagy kicsi, hagyományos vagy digitális, megfizesse a ráeső méltányos adóterhet. Ehhez 

méltányos nemzetközi adózási jogszabályokra van szükségünk. 

 

A jelenlegi nemzetközi társaságiadó-rendszer nincs összhangban a modern gazdaság 

realitásaival. Túl összetett és nem biztosítja, hogy a nyereséget ott adóztassák meg, ahol az 

keletkezik. Az elemzés azt is kimutatta, hogy a digitális vállalatok átlagos adókulcsa 

mindössze 9%, míg a hagyományos vállalkozásoké 23%. Ez torzítja a hagyományos és a 

digitális vállalkozások közötti versenyt, és megkérdőjelezi a tagállamok adóalapjának 

fenntarthatóságát és az adórendszerek méltányosságát.  

 

Ezért továbbra is a nemzetközi erőfeszítések élére kell állnunk annak érdekében, hogy a G20 

és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet szintjén közösen elfogadott 

megközelítést találjunk a digitális adóztatás tekintetében. A digitális adóztatással 

kapcsolatban a Bizottság által 2018. márciusban előterjesztett javaslat már segítette az 

előrelépést nemzetközi szinten. Az általunk javasolt globális megoldásnak lehetővé kell tennie 

a digitális gazdaság hatékony adóztatását. Továbbá egyszerűen kezelhetőnek, a vállalkozások 

számára kiszámíthatónak és az egységes piac szabályaival összeegyeztethetőnek kell lennie, 

és előnyöket kell biztosítania az EU és tagállamai számára. 

 

Az elkövetkező hónapok döntő fontosságúak lesznek az előrehaladás szempontjából. Ha 

sikerül hatásos globális megállapodásra jutni, ez az EU-n belüli összehangolt végrehajtást tesz 

szükségessé a megfelelési költségek csökkentése és a vállalkozások adóbiztonságának 

növelése érdekében. Ha 2020 végéig nem sikerül hatásos megállapodásra jutni, az EU-nak 

késznek kell lennie egyedül cselekedni. Szükségünk van egy olyan uniós szintű megoldásra, 

amely választ ad a digitális gazdaság kihívásaira, előnyökkel jár az EU számára, és lehetővé 

teszi, hogy a tagállamok között megállapodás szülessen. Ez különösen sürgetővé válik az 

egységes piac fenntartása érdekében is, mivel számos tagállam lépéseket tesz e kihívások 

kezelésére. 

Állami támogatásokra vonatkozó szabályok és iránymutatások  
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Ami az agresszív adótervezést illeti, különböző módokon adunk iránymutatást, és a jövőben is 

így fogok eljárni. Vizsgálatai eredményeként a Bizottság nyolc olyan határozatot hozott, 

amelyek részletesen kifejtik az agresszív adótervezési gyakorlatokat, és hogy azok miért 

minősültek vagy nem minősültek jogellenes állami támogatásnak. 2016-ben a Bizottság az 

állami támogatás fogalmáról szóló közleményben és az állami támogatásokról és a feltételes 

adómegállapításokról szóló munkadokumentumban iránymutatást nyújtott a tagállamoknak és 

a vállalkozásoknak arról, hogy az adótervezési gyakorlatok miként sérthetik az állami 

támogatásokra vonatkozó uniós szabályokat. Ezen útmutatás alapján több tagállam hozott 

intézkedéseket annak érdekében, hogy módosítsa a jogszabályi keretét vagy a feltételes 

adómegállapítási gyakorlatát a jogellenes állami támogatás nyújtásának elkerülése érdekében.  

Jelenleg számos hivatalos vizsgálat van folyamatban, és egyes határozatainkat a 

Számvevőszék vizsgálja. A Törvényszék eddigi ítéletei megerősítették, hogy bár a tagállamok 

kizárólagos hatáskörrel rendelkeznek a közvetlen adózásra vonatkozó jogszabályaik 

kidolgozása terén, ezt az uniós jog, többek között az állami támogatásokra vonatkozó 

szabályok tiszteletben tartása mellett kell megtenniük. Az ítéletek továbbá megerősítették a 

Bizottság szelektivitásra vonatkozó megközelítését és az annak értékelésére vonatkozó 

megközelítést is, hogy az egy csoporthoz tartozó vállalkozások közötti ügyletek az 

úgynevezett „szokásos piaci ár elvén” alapulnak-e az uniós állami támogatási szabályok 

alapján. Ugyanakkor minden egyes ügynek megvannak a maga sajátosságai.  

Mindez azt jelenti, hogy még több gyakorlatra kell szert tennünk ahhoz, hogy a megszerzett 

tapasztalatokat formálisabb módon konszolidálni tudjuk. Ugyanakkor számomra továbbra is 

prioritás marad az agresszív adótervezési intézkedéseknek az állami támogatásokra vonatkozó 

uniós szabályok alapján történő vizsgálata annak megállapítása érdekében, hogy azok 

jogellenes állami támogatáshoz vezetnek-e. 

A biztostársaimmal együtt fogok dolgozni, hogy választ adjunk az éghajlatváltozásból eredő 

fontos kihívásokra. A jelenlegi állami támogatási szabályok, különösen a környezetvédelem 

és az energia állami támogatásáról szóló iránymutatás és az általános csoportmentességi 

rendelet megfelelő részei már számos lehetőséget biztosítanak a tagállamoknak a 

környezetvédelemmel és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos intézkedések 

támogatására a Párizsi Megállapodással összhangban. Amint azt már 2019-ben bejelentettük, 

a Bizottság „célravezetőségi vizsgálatot” indított, amellyel a legtöbb iránymutatást értékeltük 

annak meghatározása érdekében, hogy azok továbbra is megfelelnek-e a célnak (a 

továbbiakban: célravezetőségi vizsgálatok). Amint a célravezetőségi vizsgálatok eredményei 

rendelkezésünkre állnak, meglesz a kiindulási alapunk a szabályok esetleges jövőbeli 

felülvizsgálatához. A vonatkozó állami támogatási szabályok esetleges felülvizsgálata 

természetesen a Bizottság közelgő, zöld megállapodásra vonatkozó közleményében kifejtett 

éghajlat-politikai törekvésekre figyelemmel történne. 

Harmadik kérdés 

A versenypolitikának a fogyasztó javát kell szolgálnia, és ezért biztosítania kell, hogy a 

jogsértések miatt kiszabott szankciók költségeit végül ne a polgárok viseljék. Csak 

bírságok helyett helyénvaló lenne-e olyan strukturális korrekciós intézkedéseket hozni, 

mint például az elidegenítések, tárgyi eszközök és immateriális javak transzfere vagy a 

know-how átadása? 

 

A bírságok azt a fontos célt szolgálják, hogy a vállalkozásokat visszatartsák a 

versenyszabályok megszegésétől. A bírságok azonban nem kizárólagos eszközei a 
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versenyjogi aggályok orvoslásának. Jogunkban áll olyan szerkezeti és magatartási korrekciós 

intézkedéseket előírni, amelyek egy adott trösztellenes jogsértés megszűntetéséhez vagy egy 

adott összefonódás engedélyezéséhez szükségesek. Szerkezeti korrekciós intézkedéseket 

antitröszt ügyekben lehet elrendelni, amennyiben a cég szerkezetéből eredő tartós vagy 

ismételt jogsértés elkerüléséhez szükségesek. A tröszttilalmi ügyekben eddig nem éltünk ezzel 

a hatáskörrel, de a trösztellenes kötelezettségvállalási ügyek és az összefonódási eljárások 

terén rengeteg tapasztalatot szereztünk. Ide tartoznak különösen a vállalkozások átruházásával 

kapcsolatos jogorvoslatok, valamint a termékek vagy szolgáltatások interoperabilitásának 

biztosítására irányuló technológiatranszferek vagy kötelezettségek. Az e területen szerzett 

tapasztalataink bizonyára hasznosak és célszerűek lennének a trösztellenes területre 

vonatkozó megfelelő jogorvoslatok kialakításakor.  

Szeretnék felidézni továbbá egy, a versenypolitika terén a közelmúltban bekövetkezett fontos 

fejleményt, a kártérítésekről szóló irányelv 2018. évi átültetését valamennyi tagállamban. A 

kártérítésekről szóló irányelv lehetővé tette a társaságok versenyellenes magatartásának 

áldozatai számára, hogy kártérítést követeljenek az elszenvedett veszteségeikért. 

 


