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A belső piacért felelős biztosjelölt 

 

 

1. SZAKASZ / A PORTFÓLIÓ 

 

1. A 2019. október 2-i meghallgatáson elhangzott válaszai és kötelezettségvállalásai nem 

voltak egyértelműek számunkra. Ezzel összefüggésben az alábbi kérdéseket 

szeretnénk feltenni Önnek: Hogyan fogja kezelni, koordinálni és irányítani a 

felelősségi körébe tartozó, méretét tekintve példa nélkül álló portfóliót – a 

kulcsfontosságú új főigazgatóságokat –, tekintettel az egymás közötti 

érdekellentétekre, a három új főigazgatóság egyikének (az új Védelmi és Űrügyi 

Főigazgatóság) utólagosan hozzáadott kiépítésére, valamint az audiovizuális és 

médiapolitika felelősségi körére? Hogyan fogja tudni alakítani például a következő 

időszak iparpolitikáját? És az új védelmi és űrstratégiát? 

 

2. Az a portfólió, amelyet Ursula von der Leyen Önre bízott, az ipartól kezdve a 

digitális szolgáltatásokon, az űrstratégián, a védelmen és az audiovizuális 

szolgáltatásokon át egészen és a kkv-kig terjed. Hogyan kívánja felhasználni a 

szakpolitikák közötti, valamint a főigazgatóságok közötti lehetséges szinergiákat? 

 

3. A belső piacért felelős biztosjelöltként egy olyan, rendkívül szerteágazó portfólióval 

bízták meg, amely egymástól meglehetősen eltérő, a védelemtől a digitalizációig 

terjedő felelősségi köröket kapcsol össze, és amelynek várható teljes költségvetése 

nem kevesebb, mint 36 milliárd euró. A nemrég lefolytatott parlamenti 

meghallgatáson Öntől hallott pontosítás ellenére továbbra is úgy tűnik, hogy a 

jövőbeli portfólió nem tudja biztosítani az Önre bízott sokrétű és szerteágazó 

felelősségi körök zökkenőmentes és kielégítő végrehajtását. 

 

 

A technológiai fejlődés és az üzleti modellek konvergenciája következtében az „egységes 

piac” és a „digitális egységes piac” fogalma között elmosódott a különbség. Ez minden 

vállalkozást érint, de különösen az iparvállalatokat. Így a szabályozás, a finanszírozás és a 

koordinációs eszközök tekintetében egységes és koherens megközelítésre van szükség. Ez 

képezi a teljesebb egységes piacon és a kkv-stratégián nyugvó ipari stratégiánk alapját. A 

tárcámhoz rendelt új hatáskör elősegíti a növekvő elvárásoknak való megfelelést.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylvie_Goulard
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Az iparnak, a vállalatoknak és a vállalkozóknak hasznos, ha egyetlen entitás foglalkozik a 

gazdaságot a napjainkban érő kihívásokkal. Ez a portfólió lehetővé fogja tenni a szinergiák 

jobb kihasználását számos területen, például az innováció terén. Mindhárom főigazgatóság 

foglalkozik a mesterséges intelligenciával, az ipari tulajdonnal, a digitalizációval és a 

kiberbiztonsággal. Mind hozzák magukkal a saját ágazatukban – szolgáltatások, áruk, 

technológia, média- és audiovizuális szolgáltatások, világűr és védelem – fellelhető speciális 

szakismereteket. E tudás egyesítésében egyedülálló lehetőség rejlik.  

Hadd mutassam be a lehetséges szinergiákat öt példán keresztül.  

1. Egyik tervezett projektünk a nagy teljesítményű számítástechnikát, a nagy sebességű 

internet-hálózatokat, a mesterséges intelligenciát, a számítási felhőt és a világűrben 

rejlő erőforrásokat kombinálná, hogy Európában rendkívül pontos előrejelzési és 

válságkezelési kapacitást hozzunk létre. Egy ilyen kapacitás a mesterséges 

intelligencia, illetve a nagy adathalmazok terén úttörő helyzetbe hozná az európai 

ipart, üzleti és társadalmi értéket teremtve az EU számára. Lehetővé tenné például 

annak meghatározását, hogy egy szélsőséges időjárási esemény vagy a tengerszint 

emelkedése mely területeket fogja érinteni elsősorban. Ez egyaránt fontos a 

közigazgatás (tervezés, megelőző intézkedések stb.), az építőipar és sok más ágazat 

számára.  

 

2. A fejlett gazdaság előfeltétele a teljesen biztonságos adatinfrastruktúra. A biztonságos 

adatközlés új mérföldköve pedig a kvantum. A világűrrel és a kiberbiztonsággal 

foglalkozó főigazgatóságok munkájára építve arra kell ösztönözni a 

kutatóközpontokat, a magánvállalatokat és más közintézményeket, hogy egyesítsék 

erőiket egy teljesen biztonságos, végponttól végpontig terjedő, a műholdas és a földi 

technológiákat integráló kvantumkommunikációs infrastruktúra kifejlesztése és 

bevezetése érdekében.  

3. Az olyan ágazatoknak, mint az orvosi technológia, az építőipar, a divat- vagy 

szépségápolási termékek, alkalmazkodniuk kell a digitális korhoz, különben aligha 

van jövőjük. Ezek számára nagyon hasznos, ha integrált megközelítést alkalmazva 

vizsgáljuk felül az ágazati jogszabályokat, hogy hozzáigazítsuk őket a digitális korhoz, 

és felkészüljünk a klímasemlegességre. Annak érdekében, hogy minden vállalatot és 

ágazatot bevonjunk, ne csak az éllovasokat, egy sor ágazatspecifikus párbeszédet 

kellene indítani a technológiáról (építőipari technológia, divattechnológia, 

idegenforgalmi technológia stb.). A cél valamennyi érdekelttel együttműködve olyan 

intézkedéscsomagokat kialakítani, amelyek az uniós gazdaság valamennyi 

kulcsfontosságú ágazatát segítik a digitális átállásban és annak kiaknázásában. Ezt 

olyan specializált digitális innovációs központok támogatnák, amelyek a digitalizáción 

túl az energiahatékony megoldásokkal, az új anyagokkal és gyártási technológiákkal is 

foglalkoznak. 

 

4. A hagyományos termelés és a kreatív iparágak közötti termékeny kölcsönhatások 

mindig is megkülönböztették az európai ipart. A fejlett technológiák integrációjával új 
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utak nyílnak az alkotók előtt. Például a háromdimenziós nyomtatás lehetővé teszi a 

környezettudatos tervezés és a kreatív építészet korábban elképzelhetetlen egyesítését. 

A professzionális tartalomgyártók által megvalósított virtuális valóság lehetővé teszi a 

bonyolult gépek kezelőinek képzését. Támogatni fogom, hogy a digitális innovációs 

központokban közös munkaterek jöjjenek létre a művészek, a technológusok és az 

ipari szakemberek számára. Szerintem minden tagállamban legalább egy ilyen 

központot kell biztosítani.  

 

5. Az éghajlatváltozás, a digitalizáció és a népesség elöregedése megköveteli, hogy a 

lakosság új készségeket sajátítson el, erre szükség van a jóllét és a kényelem, valamint 

a szociális piacgazdaság fenntartása érdekében. Ezért aktívan együtt fogok működni a 

foglalkoztatásért felelős biztossal az ipar javát szolgáló kezdeményezések ügyében. 

 

Ezen túlmenően a főigazgatóságokon belül a következő terveim vannak:  

 A kkv-k az egységes piac és az ipar kulcsfontosságú szereplői mind a digitális, mind a 

védelmi ágazatban. A Védelmi és Űrügyi Főigazgatóságon belül létre fogok hozni egy 

új kapcsolattartó pontot a kkv-k számára, elősegítendő, hogy a kkv-k és a közepes 

piaci tőkeértékű vállalatok aktívan részt vegyenek a védelmi- és az űrprogramokban. 

Garantálni szeretném, hogy az elsők között legyenek a műholdak és az 

űrinfrastruktúra által létrehozott adatok felhasználásában. Ez a csapat együtt fog 

működni a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság és a 

Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága hasonló 

csapataival, egyetlen kkv-munkacsoportot alkotva. Ők képezik majd a Bizottság 

ágazatfüggetlen kkv-csapatát. Az alább kifejtetteknek megfelelően ki fogok jelölni egy 

teljes munkaidős kkv-követet, akit az említett új kkv-munkacsoport támogatna. E 

követ feladata az lesz, hogy összefogja és irányítsa a kkv-k közösséget, meghallgassa 

a kkv-k aggályait, és napi szinten előmozdítsa az általunk kialakítandó kkv-stratégiát. 

 

 Szeretném javítani a szinergiát a három főigazgatóság végrehajtási csoportjai között, 

hogy a fontos kérdésekben előrelépjünk, függetlenül attól, hogy a jogi eszközök 

melyikük kezében vannak.  

 

 Tekintettel arra a rendkívüli helyzetre, hogy új Védelmi és Űrügyi Főigazgatóság jön 

létre, kabinetem az elnök döntése alapján a szokásosnál nagyobb rugalmasságot és 

átmeneti támogatást élvez majd. A Védelmi és Űrügyi Főigazgatóság kialakítását 

követően mérlegelni fogom a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai 

Főigazgatóság struktúrájának kiigazítását.  

 

 

Hasonló aggályok merülnek fel az Ön és Margrethe Vestager biztosjelölt portfóliója 

közötti, nem egyértelmű kapcsolat tekintetében, ugyanis úgy tűnik, hogy ez utóbbi 

átfedésben áll az Önével, különösen a digitális menetrenddel kapcsolatos kérdésekben. 
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Ezért ebben a szakaszban több információra van szükségünk annak megértéséhez, hogy 

összeegyeztethető-e az Ön portfóliója Vestager biztosjelöltével. 

 

A digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök feladata lesz a digitális vezető 

szereppel kapcsolatos munka irányítása és koordinálása. Útmutatása alapján dolgozom majd, 

például a mesterséges intelligencia kérdésében, valamint a polgári, a védelmi és az űripari 

ágazatok közötti termékeny együttműködés biztosítása érdekében. Az emberközpontú 

gazdaságért felelős ügyvezető alelnökkel együtt Vestager biztos lesz felelős az ipari 

stratégiáért és a kkv-stratégiáért, amelyekhez én is aktívan hozzájárulok a más válaszaimban 

említetteknek megfelelően.  

Ezenkívül míg nagyra értékeljük, hogy figyelmet fordít az európai kis- és középvállalkozások 

által jelenleg tapasztalt sokrétű nehézségekre, válaszaiban nem tett javaslatot semmilyen 

konkrét intézkedésre az említett nehézségek leküzdése érdekében, és továbbra is aggodalomra 

ad okot, hogy a következő Bizottság nem fog komolyan foglalkozni kkv-k belső piacról történő 

fokozatos kirekesztésével, ami különösen a mikrovállalkozásokat érinti. 

 

 

A kkv-k – a hagyományos családi vállalkozásoktól a start-upokig és tovább – a vállalkozások 

99%-át teszik ki, és a munkavállalók kétharmadát foglalkoztatják. Európa azonban nem 

aknázza ki teljes mértékben a bennük rejlő lehetőségeket.  A kkv-kat kell állítani az európai 

iparpolitika középpontjába, biztosítva, hogy szükségleteiket kielégítsük és gondjaikat 

megoldjuk, és így képesek legyenek növekedni és versenyképesebbé válni.  

Mélyen meg vagyok győződve arról, hogy az előrelépés érdekében pragmatikus és alulról 

felfelé építkező megközelítést kell követnünk, meghallgatva minden érintett szereplőt, hogy 

hatékony javaslatokkal állhassunk elő. Ezért megbízatásom első hat hónapjában külön 

erőfeszítést fogok tenni azért, hogy meglátogassam Önöket és választóikat, a tagállamokat, 

fővárosokat és régiókat, hogy a vállalkozásokkal és a munkavállalókkal, valamint a 

kormányokkal és a nemzeti parlamentekkel konzultáljak. Minden szóba jöhető hálózatot, 

struktúrát és együttműködési fórumot igénybe fogok venni ehhez. Az alább említett új kkv-

követ is támogatni fogja e törekvésemet. 

Az együttműködés keretében kialakítandó kkv-stratégia különösen a következőkre fog 

irányulni: 

i. a szabályozási és adminisztratív akadályok csökkentése;  

ii. a késedelmes fizetések elleni küzdelem; 

iii. a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása;  

iv. annak biztosítása, hogy az egységes piaci szabályok figyelembe vegyék a kkv-k 

sajátosságait; 

v. a megfelelő hálózatok és programok mozgósítása annak érdekében, hogy a kkv-k 

rendelkezzenek a szükséges készségekkel és támogatást kapjanak az új kihívásokkal 

való szembenézéshez. 
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Annak érdekében, hogy e célokért következetesen és valamennyi érdekelt fél bevonásával 

dolgozhassunk, teljes munkaidős kkv-követet fogok kinevezni. E követ feladata az lesz, 

hogy összefogja és irányítsa a kkv-k közösséget, meghallgassa a kkv-k aggályait, és napi 

szinten előmozdítsa a kkv-stratégiát. Munkáját az az új kkv-munkacsoport fogja támogatni, 

amit a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság, a Tartalmak, 

Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága, valamint a Védelmi és Űrügyi 

Főigazgatóság meglévő vagy létrehozandó kkv-csapatai alkotnak közösen. Ők képezik majd a 

Bizottság ágazatfüggetlen kkv-csapatát, amely szorosan együttműködik a Kkv-ügyi 

Végrehajtó Ügynökséggel (EASME) a programok végrehajtásában.  

Ami a szabályozási és adminisztratív akadályokat illeti, meg fogok vizsgálni minden 

lehetséges módot ezek enyhítésére vagy megszüntetésére. Például a tagállamokkal együtt 

szeretném felgyorsítani az egységes digitális kapuról szóló rendelet végrehajtását, különös 

tekintettel az egyszeri adatszolgáltatás elvére, amely szerint a vállalkozásoknak csak egyszer 

kell benyújtaniuk egy dokumentumot vagy igazolást. 

A késedelmes fizetések kapcsán elfogadhatatlannak tartom, hogy a kkv-k sok esetben a 

fizetési határidő után 100 nappal sem kapják meg járandóságukat. Ez áll ugyanis a kkv-k 

csődeseteinek több mint egynegyede hátterében. Habozás nélkül kötelezettségszegési eljárást 

fogok indítani minden olyan tagállam ellen, amely nem tartja be az előírásokat.  

A finanszírozáshoz való hozzáférés kérdésében történt előrelépés az elmúlt években, de 

sokkal többre van szükség. Ebben a kérdésben az emberközpontú gazdaságért felelős 

ügyvezető alelnökkel és a foglalkoztatásért felelős biztossal fogok együttműködni. 

 Az InvestEU Alap segítségével többet kívánok tenni, méghozzá a jelenlegi COSME 

hitelgarancia-eszköz sikerére építve. A Bizottság 11,25 milliárd eurós javaslata 20%-

kal meghaladja az eddigi költségvetést. Ez azt jelenti, hogy több ezer újabb kkv jut 

finanszírozáshoz. Könnyebb lesz számukra az új uniós pénzügyi eszközökhöz való 

hozzáférés is, mivel az InvestEU program szerinti egységes szabályok egyszerűsítik a 

részvételt és csökkentik a bürokráciát. 

Ám e két eszközön túl is egyszerűsítenünk kell az uniós finanszírozási lehetőségekhez való 

hozzáférést, és biztosítanunk kell, hogy a lehetőségek lefedjék a kkv-k fejlődésének 

különböző szakaszaiban jelentkező igényeket. 

 Gondoskodni fogok arról, hogy a kkv-k az uniós finanszírozási lehetőségekkel 

kapcsolatos összes kérdés tekintetében élhessenek az egyablakos ügyintézés 

lehetőségével, és ne kelljen keresgélniük a programok között. 

 

 A jelenlegi Bizottság kísérleti programot vezetett be a kkv-k és az induló 

vállalkozások finanszírozásának növelésére a felfutási szakaszban. Az ESCALAR 

program 300 millió eurós kiegészítő finanszírozást bocsát a kockázatitőke-alapok 

kezelőinek rendelkezésére, hogy folytassák a befektetést, vagy akár új alapokat 

hozzanak létre az ilyen vállalkozások támogatására. A program inspirációja az USA-
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ban a kisvállalkozásokba befektető társaságok (Small Business Investment Company – 

SBIC) sikere volt, és az InvestEU keretében tovább szeretném bővíteni.  

 

 Többet kell tenni annak érdekében is, hogy a kis- és középvállalkozások éljenek az 

első nyilvános részvénykibocsátások (IPO) biztosította lehetőséggel, ezáltal tőkét 

teremtve fejlődésükhöz és üzleti terveikhez. Gondoskodnunk kell arról, hogy a 

vállalatokba való befektetés teljes ciklusa mentén rendelkezésre álljon finanszírozás, 

és több kkv használja ki az első nyilvános részvénykibocsátásokat, amihez a meglévő 

pénzügyi eszközök alkalmazási körének kiszélesítésére van szükség. Az uniós 

pénzügyi támogatás megerősítené a tőkepiaci unióban folyó munkát. Lendületet 

adhatna ahhoz, hogy az európai nyilvános piacokon meginduljanak a beruházások. 

Úgy vélem, arra kell törekedni, hogy ez az eszköz már 2021-ben működésbe lépjen az 

InvestEU égisze alatt.  

Ahhoz, hogy a kkv-k teljes mértékben kihasználhassák az egységes piac előnyeit, 

biztosítanunk kell, hogy az egységes piaci szabályok figyelembe vegyék a kkv-k sajátos 

igényeit. 

 Ezért gondoskodni fogok arról, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály 

kiszámíthatóságot és jogi egyértelműséget biztosítson a kkv-k és az induló 

vállalkozások számára. A piac széttöredezettsége azoknak a nagy platformoknak 

kedvez, amelyek elbírják a komplexitással járó költségeket, és meg tudják erősíteni 

piaci helyzetüket. A platformok és az üzleti felhasználók közötti kapcsolatokról szóló 

rendelet végrehajtása révén garantálni kell a tisztességes bánásmódot az 

adatgazdaságban. 

 

 A kkv-knak is részesülniük kell a világűr és a védelem terén jelentkező 

lehetőségekből, ideértve az űrprogramunkat és az Európai Védelmi Alapot is.  Az 

Európai Védelmi Alap pénzügyi kiegészítést irányoz elő kkv-k részvétele esetén. A 

kkv-k aktív szerepvállalásának előmozdítása érdekében az új Védelmi és Űrügyi 

Főigazgatóságon belül létre fogok hozni egy kkv-munkacsoportot, amely segíti 

részvételüket. 

 

 A szellemi tulajdon védelme kulcsfontosságú a kkv-k és az induló vállalkozások 

számára. Egyelőre a kkv-k mindössze 9%-a használja a szellemitulajdon-jogokban 

rejlő lehetőségeket, és emiatt fennáll annak a kockázata, hogy találmányaikat nem 

tudják forgalmazni Európában. Ezen változtatni kell. Például javítani szeretném a 

szellemi tulajdonnal kapcsolatos stratégiai tanácsadás elérhetőségét, integrálva azt az 

Enterprise Europe Network és az európai digitális innovációs központok által nyújtott 

támogatással, valamint az Európai horizont program által nyújtott finanszírozással. 

Olyan intézkedéseket hozok majd, amelyek segítséget jelentenek a 

kisvállalkozásoknak a szellemi tulajdon kiaknázásában akár a finanszírozáshoz jutás, 

akár az üzleti partnerekkel folytatott együttműködés terén, például biztosítva, hogy az 

európai támogató hálózatok lehetőséget kínáljanak partnerek keresésére. A szellemi 
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tulajdon védelme megszerzésének, kezelésének és érvényesítésének költségeit és 

összetettségét csökkenteni kell, amire lehetőséget kínál például a formatervezési 

minták rendszerének olyan korszerűsítése, ami alkalmassá teszi azt az új gazdaságban 

a kkv-k számára, és ne feledkezzünk meg a tanácsadásról, valamint az olyan 

mintaszerződések kidolgozásáról, amelyek ösztönzik az innovációs partnerségeket a 

megosztásalapú gazdaságban. Végül figyelmet kell fordítanunk arra, hogy 

megkönnyítsük a vállalatok számára a szellemitulajdon-lopás, például a hamisítás, a 

kalózkodás és a kiberbűnözés elleni küzdelmet. 

 

 Emellett többet fogok tenni annak érdekében, hogy a kkv-k nagyobb mértékben 

részesüljenek az évi nagyjából 2 billió euró értékű közbeszerzésből az Európai 

Unióban. A következők szerepelnek az általam előterjesztendő intézkedések között: a 

határ menti régiókban az állami beszerzők és a regionális kkv-k között a határokon 

átnyúló közbeszerzést támogató kezdeményezés; az induló és a felfutó vállalkozások 

támogatása a célzott partnerkeresésben az innovációs közvetítők programján keresztül; 

a közbeszerzési folyamat végponttól végpontig terjedő digitalizálásának előmozdítása; 

valamint a kereskedelempolitikáért felelős biztossal együtt elő szeretném mozdítani az 

európai kkv-k jobb hozzáférését a globális közbeszerzési piacokhoz, továbbá az e-

Certisre vonatkozó uniós szabvány világszintű elismertetése révén az adminisztratív 

terhek csökkentését a kétoldalú és globális kapcsolatokban.  

Végezetül a kkv-stratégia keretében mozgósítani kell a megfelelő hálózatokat és 

programokat annak érdekében, hogy a kkv-k rendelkezzenek a szükséges készségekkel és 

támogatást kapjanak az új kihívásokkal (pl. digitalizáció, fenntarthatóság) való 

megküzdéshez. 

 Annak érdekében, hogy a kkv-k részesüljenek a digitalizáció előnyeiből, meg fogom 

erősíteni az európai digitális innovációs központokat, és a világ legnagyobb kkv-

támogatási hálózatát, az Enterprise Europe Network-öt igénybe véve – amely több 

mint 600 helyi, regionális és nemzeti szervezetet kapcsol össze Európában, a 

regionális fejlesztési ügynökségektől és innovációs ügynökségektől a kereskedelmi 

kamarákig, hogy segítse a kkv-kat az innovációban és a növekedésben – célzott 

szolgáltatásokat fogunk kialakítani a „megerősített innovációmenedzsment-kapacitás” 

elnevezésű tanácsadási szolgáltatás keretében a kkv-k digitalizációjának támogatása 

érdekében. 

 

 Alapvető fontosságú, hogy kkv-ink kihasználhassák és irányítsák a fenntartható 

gazdaságra való átállást. Ezért az Enterprise Europe Network keretében külön 

„fenntarthatósági tanácsadói” pozíciókat fogok létrehozni, és megvizsgáljuk, hogy a 

kkv-k hogyan juthatnak könnyebben a fenntarthatóságra fordítható finanszírozáshoz.  

 

 A digitális átállás és a fenntarthatóság megvalósításához többet kell tenni azért, hogy a 

kkv-k megszerezhessék a szükséges készségeket. Támogató hálózataink segítségével 
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részt kell venniük az ipari készségek partnerségében, amelyet a foglalkoztatásért 

felelős biztossal együtt fogok kidolgozni. 

 

 A vállalkozók számára több lehetőséget kell biztosítanunk. Az elmúlt tíz évben az 

„Erasmus fiatal vállalkozóknak” program mind az új, mind a tapasztalt vállalkozókat 

segítette az ismeretek megosztásában és az új piacok felé való terjeszkedésben, ami a 

forgalom és a foglalkoztatás növekedéséhez vezetett. Ugyanakkor e programnak túl 

kicsi a költségvetése, korlátozva a hatékonyságát.  Eddig több mint 8000 csere 

keretében 16 000 vállalkozóra korlátozódott. E program számára nagyobb 

költségvetést kívánok biztosítani, és ha a jelenleg Izraelben, Szingapúrban és az 

Egyesült Államokban zajló kísérleti cserék sikeresek, szeretném kiterjeszteni több 

harmadik országra.  Ez segíteni fogja a vállalkozóinkat abban, hogy egyre több új 

piacra lépjenek be.  
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2. SZAKASZ / EGYSÉGES PIAC 

A 2019. október 2-i meghallgatáson Ön arról beszélt, hogy a jól működő belső piac 

szempontjából mennyire fontos a szolgáltatási ágazat fellendítése és a szolgáltatási 

irányelv végrehajtása. Ezzel összefüggésben az alábbi kérdéseket szeretnénk feltenni 

Önnek: 

Milyen konkrét intézkedéseket fog hozni foglalkoztatásért felelős biztossal közösen 

annak biztosítása érdekében, hogy szolgáltatások határokon átnyúló, ideiglenes nyújtása 

esetében a szakemberek és személyzetük tagjai is élhessenek a szabad mozgás jogával? 

Konkrétabban fogalmazva, mit javasol azon helyzet felszámolása érdekében, melyben a 

szakemberek minden további nélkül nyújthatnak határokon átnyúlóan szolgáltatásokat, 

személyzetük tagjai azonban csak akkor, ha kiküldetési nyilatkozatot írnak alá, 

valamint megfelelnek számos kötelező feltételnek és formaságnak? Milyen lépéseket 

tervez annak érdekében, hogy abban az esetben, amikor a szolgáltatók határokon 

átnyúlóan kívánnak szolgáltatást nyújtani, több ismeretük legyen a nemzeti 

követelményekről és a kiküldetésekről? 

 

Az egységes piac négy szabadságból áll, amelyekre együttesen, csomagként kell tekinteni. 

Ezek állnak a nagymértékben versenyképes szociális piacgazdaságra irányuló célkitűzésünk 

középpontjában. 

Elengedhetetlen, hogy kiteljesítsük az egységes piacot. A szolgáltatások egységes piacának 

fejlesztése határokon átnyúlóan és a tagállami nemzetgazdaságok szempontjából is 

kulcsfontosságú az EU számára. A szolgáltatások az uniós GDP és foglalkoztatás 70%-áért 

felelősek. Az uniós feldolgozóipar versenyképessége a szolgáltatásoktól függ: hozzáadott 

értékének 40%-át a szolgáltatási inputok adják. A szolgáltatási ágazat emellett gyorsan 

változik (például a digitalizáció és a fogyasztói igények eltolódása miatt), új kihívások pedig 

folyamatosan felmerülnek. Azon fogok dolgozni, hogy túllépjünk gazdaságaink határain, mert 

a kontinensnyi méretű egységes piac a geopolitikai bizonytalanságoktól is megóv minket. 

Még ha vitathatatlan is az egységes piac jelentősége, annak is teljes tudatában vagyok, és 

megértem, hogy időnként ellentmondásos viták folynak a szolgáltatások egységes piacának 

kialakítására irányuló konkrét intézkedésekről.  

Ha ki akarjuk használni az egységes piacban rejlő potenciált, elengedhetetlen, hogy bizalom 

legyen közöttünk. Meg akarom változtatni a szokásokat, és alulról építkező megközelítést 

kívánok elindítani. Ennek érdekében mélyreható és inkluzív vitát fogok folytatni Önökkel, a 

tagállamokkal és minden érdekelt féllel. Megbízatásom első hat hónapjában külön erőfeszítést 

fogok tenni azért, hogy ellátogassak Önökhöz és a választóikhoz, felkeressek tagállamokat, 

fővárosokat és egyéb régiókat is, különös tekintettel a határ menti régiókra, hogy a 

kormányokkal, a nemzeti parlamentekkel, a vállalkozásokkal, a munkavállalókkal, bármely 

érdekelt féllel, valamint a fogyasztókkal konzultáljak. Minden meglévő hálózatot, struktúrát 
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és együttműködési fórumot igénybe fogok venni; szükség esetén pedig átgondolom, hogyan 

lehet ezeket javítani. 

Konszenzust akarok kialakítani a javaslatok előterjesztését megelőzően. Szakpolitikai 

javaslataim ezen a konzultáción és a tényeken alapulnak majd. 

Kérdésük különösen lényeges a határ menti régiók esetében, ahol jellemzően nagyobb a 

szakemberek mobilitása. Először is, a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv 

megkönnyíti a szakemberek mobilitását (többek között automatikus elismerés révén).  

Másodszor, a munkavállalók kiküldetése esetében igaz, hogy a szolgáltatókra gyakran 

vonatkoznak olyan adminisztratív követelmények, amelyek előírják például azt, hogy 

bizonyos dokumentumokat fordítással együtt, időnként már jó előre be kell nyújtani. Az 

elmúlt években sok lépés történt a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó jogszabályi keret 

aktualizálása, valamint a szabályok végrehajtása és érvényesítése érdekében. Ugyanakkor, ha 

a tagállami hatóságok jobban együttműködnének, és ha feltárnánk az összes lehetséges 

digitális lehetőséget, akkor ezeket a terheket jelentős mértékben csökkenteni lehetne anélkül, 

hogy veszélyeztetnénk a munkavállalók kiküldetésének felügyeletét és jogaik védelmét. Az 

újonnan létrehozott Európai Munkaügyi Hatóságnak nagyon fontos szerepe lesz a tagállamok 

közötti együttműködés erősítésében. Véglegesíteni kell a szociális biztonsági rendszerek 

koordinálására vonatkozó szabályok felülvizsgálatáról folyó tárgyalásokat, amelyek az 

említett terhekkel is foglalkoznak. E jogi szabályozás nagy része a foglalkoztatásért felelős 

biztosjelölt hatáskörébe tartozik. Együttműködöm majd vele annak biztosítása érdekében, 

hogy a hatáskörébe tartozó meglévő jogszabályok (beleértve a munkavállalók kiküldetéséről 

szóló irányelvet) kedvezzenek a munkaerő mobilitásának, és az egységes piac elveivel 

összhangban lehetővé váljon a csalás elleni küzdelem.  

Harmadszor, van egy rendszerünk, amely a Bizottság által biztosított elektronikus platformra 

építve megkönnyíti a tagállamok közötti együttműködést és közvetlen információcserét: a 

belső piaci információs rendszer (IMI). A tagállami hatóságok azonban nem használják ki 

teljes mértékben a rendszerben rejlő lehetőségeket a munkavállalók kiküldetése terén: 2018-

ban az IMI rendszerben 10 251 információcsere zajlott a szakmai képesítések elismerésével 

kapcsolatban, de csak 2785 kiküldetési kérdésekkel kapcsolatban. A foglalkoztatásért felelős 

biztosjelölttel együtt előmozdítom az IMI rendszer használatát, és a rendelkezésünkre álló 

összes eszközt felhasználom annak biztosítására, hogy a tagállamok teljes mértékben 

együttműködjenek a vállalkozásokra nehezedő terhek csökkentése érdekében.  

Végül, a vállalkozások megfelelésének biztosításához létfontosságú az alkalmazandó 

szabályokról való tájékoztatás. Ez jogbiztonságot és kiszámíthatóságot biztosít azon 

vállalkozások számára, amelyek más tagállamokban kívánnak szolgáltatásokat nyújtani és oda 

munkavállalókat akarnak kiküldeni. Teljes mértékben ki kívánom használni az egységes 

digitális kapu létrehozásáról szóló, nemrég elfogadott rendeletet ((EU) 2018/1724 rendelet).  

Ez a rendelet ismételten hangsúlyozza és részletesen meghatározza a tagállamok azon 

kötelezettségét, hogy a szóban forgó információkat elérhetővé tegyék, továbbá biztosítja a 
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minőségi előírásokat és az egyszerű hozzáférést. Gondoskodom arról, hogy a rendeletben a 

foglalkoztatás és a munkavállalók kiküldetésének feltételeiről adandó tájékoztatásra 

vonatkozóan előírt kötelezettségeket hatékonyan és teljeskörűen betartsák.   

 

Szándékozik-e a foglalkoztatásért felelős biztossal együtt konkrét javaslatokat tenni az 

Európai Munkaügyi Ügynökség hatásköreinek bővítése céljából a szolgáltatások és a 

munkavállalók tisztességes szabad mozgásának biztosítása érdekében? 

Az Európai Munkaügyi Hatóság célja a méltányos munkaerő-mobilitás támogatása, valamint 

a munkavállalók mobilitására vonatkozó uniós szabályok végrehajtásának biztosítása. 

Létfontosságú, hogy az Európai Munkaügyi Hatóság teljesítse ezeket a célkitűzéseket. A 

Hatóság a foglalkoztatásért felelős biztosjelölt hatáskörébe tartozik majd. A 

szolgáltatásnyújtással való kapcsolat miatt határozottan szorgalmazni fogom, hogy a Hatóság 

teljesítse azon ígéretét, miszerint megkönnyíti a polgárok és a vállalkozások számára az 

egységes piac előnyeinek kihasználását, és fellép a csalások ellen.    
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Mit tesz konkrétan a tagállamok közötti bizalom fokozásáért annak érdekében, hogy 

meggyőzze őket arról, hogy az Unió gazdasági növekedése nem lehetséges a személyek 

szabad mozgásán alapuló, élénk szolgáltatási piac nélkül? 

 

Az egységes piac nem működhet megfelelően a tagállamok és hatóságaik közötti bizalom és 

együttműködés nélkül. Célom pontosan ez: a bizalom kiépítése annak érdekében, hogy új 

lendületet kapjon a szolgáltatások egységes piaca, a lehető legszélesebb konszenzusra 

alapozva, úgy, hogy felveszem a kapcsolatot és párbeszédet folytatok a szolgáltatások 

ágazatában részt vevő valamennyi szereplővel.  

 

A tagállamok és a Bizottság közös felelőssége az egységes piac működése. Nem csak arra 

kérem majd tagállamokat, hogy használják ki az együttműködés meglévő formáit és 

struktúráit, hanem arra is, hogy hívják fel a figyelmet az általuk tapasztalt problémákra. Tudni 

akarom, hogy hogyan működhetnénk jobban együtt.  

 

Az egyik tesztelésre érdemes ötlet az, hogy az egyes tagállamokban kijelölt nemzeti 

hatóságok kövessék nyomon és biztosítsák az egységes piac szabályainak hatékony 

végrehajtását. Ezek a hatóságok tényleges végrehajtási hatáskörrel rendelkezhetnének, például 

az egységes piaci szabályok be nem tartása esetén a nemzeti bíróságokhoz fordulhatnának (az 

adatvédelem és a közbeszerzés terén már bevett gyakorlathoz hasonlóan). Ezek a kijelölt 

nemzeti hatóságok uniós szintű hálózatot alkothatnának, más hálózatokhoz, például a nemzeti 

versenyhatóságokéhoz hasonlóan. Szorosan együttműködhetnének, többek között konkrét 

esetek és az egységes piac konkrét akadályai kapcsán folytatott véleménycserék, valamint a 

bevált gyakorlatok és az egymástól való tanulás előmozdítása révén. Többek között ezt is meg 

kívánom vitatni a tagállamokkal és a nemzeti hatóságokkal. 

„A szolgáltatási irányelv jobb végrehajtásáról” és az irányelvben foglaltak tagállamok 

általi eltérő értelmezéseiről szóló nyilatkozatával összhangban hogyan kívánja 

biztosítani a szolgáltatási irányelv tagállamok általi egységes végrehajtását és 

érvényesítését? 

 

Az egységes piacon a verseny kedvez a kiválóságnak is. Meggyőződésem, hogy a legjobb 

védelem maga a kiválóság. Az egységes piac támogatja az innovációt és ezáltal a 

termelékenységet, továbbá a fogyasztók javára alacsony szinten tartja az árakat.  

 

Széles körben folytatott konzultációm egyik fő témája a szolgáltatások egységes piacának 

jobb megvalósítása lesz. Meghallgatok minden javaslatot, és beszélgetek minden szereplővel. 

 

A meglévő szabályok helyes végrehajtása jelentősen javítaná az egységes piac működését. Ez 

lesz az egyik kiemelt prioritásom, különösen a szolgáltatások területén.  
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Először is a meglévő akadályok felszámolásán fogok dolgozni. Tudom, hogy sok a vita, de 

meggyőződésem, hogy lehetséges az előrelépés, és konszenzus kialakítására fogok törekedni. 

Proaktív végrehajtásra irányuló politikát fogok folytatni, amely a gazdasági növekedés és a 

munkahelyteremtés szempontjából legkárosabb fennmaradó akadályok mélyreható 

értékelésén alapul. Ezek az értékelések ágazati vizsgálatok formáját ölthetik, a 

Versenypolitikai Főigazgatóság által végzett vizsgálatokhoz hasonlóan. Nem fogok 

visszariadni a szolgáltatási irányelv érvényesítéséhez szükséges jogi lépések megtételétől. 

 

Másodszor, az indokolatlan új akadályok megelőzésén fogok dolgozni. Teljes mértékben ki 

szeretném használni a meglévő eszközöket az új egységes piaci akadályok kialakulásának 

megelőzésére.  Az egységes piac átláthatóságáról szóló irányelv szerinti értesítési eljárás 

például ilyen eszköz. Ragaszkodni fogok ahhoz is, hogy a tagállamok az arányossági tesztről 

szóló irányelv alapján szisztematikusan vizsgálják meg a szabályozott szakmákra 

vonatkozóan bevezetni kívánt új jogszabályaikat. 

 

Harmadszor, gondoskodni fogok arról, hogy a tagállami szabályok gyakorlati alkalmazása a 

vállalkozások, különösen a kkv-k életét megkönnyítse, és ne bonyolítsa. Többek között 

kötelezettségszegési eljárások révén biztosítani fogom, hogy a szolgáltatási irányelv szerinti 

egyablakos ügyintézési pontok teljes potenciáljukat kibontakoztathassák, valamint hogy a 

tagállamok megfeleljenek az egységes digitális kapu szerinti tájékoztatási és az eljárások 

digitalizálására vonatkozó kötelezettségeiknek. Az olyan eszközök, mint a SOLVIT 

gyakorlati segítséget nyújtanak, és ezek működését a tagállamokkal együtt meg fogom 

erősíteni. Az egységes piaci szabályok végrehajtására irányuló tagállami munka 

megkönnyítése érdekében több iránymutatást tervezek kibocsátani arról, hogy hogyan kell 

alkalmazni a meglévő uniós szabályokat, például frissíteni kívánom a szolgáltatási irányelvre 

vonatkozó kézikönyvet, és a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv felhasználói 

útmutatóját. 

 

Kifejezetten meg fogom vizsgálni a határ menti régiókat. E régiók nagyon lényegesek az 

egységes piac működésével kapcsolatos problémák megértése szempontjából.  Erre a 

konzultációs körutam részeként fogok sort keríteni, és várhatóan új ötletek vagy konkrét 

megközelítések kipróbálásához vezet majd.  Hasonló megfontolásból megvizsgálom majd 

azon konkrét gazdasági ágazatok helyzetét is, amelyek különösen fontosak az európai 

gazdaság versenyképessége szempontjából, mint például az üzleti szolgáltatások, az építőipar 

és a kiskereskedelem. 

 

A meghallgatáson megerősítette, hogy el kívánja mélyíteni az egységes piacot. Milyen 

konkrét intézkedéseket fog tenni ennek érdekében? A szolgáltatási ágazat az európai 

integráció hiánya által leginkább sújtott ágazat. Hogyan kívánja megerősíteni és tovább 

bővíteni a szolgáltatási irányelvet? 
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Az előző válaszokban említett konzultációs gyakorlatot a következő gondolatokat szem előtt 

tartva kívánom elindítani, azzal a céllal, hogy ezeket teszteljük és kiigazítsuk, többek között a 

felmerülő kihívások fényében: 

1. A meglévő egységes piaci szabályok végrehajtásának és érvényesítésének megerősítése: 

A fent felvázoltaknak megfelelően több intézkedést kívánok hozni az egységes piacra 

vonatkozó, meglévő uniós jog – többek között a szolgáltatási irányelv – jobb végrehajtásának 

biztosítása érdekében.  Ebbe beletartoznak az új egységes piaci akadályok kialakulásának 

hatékonyabb megelőzését és a szolgáltatási ágazatokban meglévő akadályok kezelésével 

kapcsolatban proaktívabb érvényesítési politika bevezetését célzó intézkedések is. 

2. A nemzeti hatóságok közötti együttműködés javítása: 

Ahogy fent kiemeltem, fel kívánom mérni, hogy megerősíthetők-e a tagállami hatóságok 

között meglévő struktúrák és hálózatok. A nemzeti hatóságok lehetséges hálózata 

előmozdíthatja közöttük az együttműködést, biztosíthatja, hogy a nemzeti szabályok 

kialakítása és végrehajtása összhangban legyen az egységes piaci joggal, és a jogérvényesítés 

kapcsán szorosabb partnerséget alakíthat ki a Bizottság és a tagállamok között.  

3. Az automatikus elismerés kiterjesztése: 

Az érdekelt felekkel együtt meg fogom vizsgálni az – építészek, orvosok, nővérek és mások 

esetében már működő – automatikus elismerés kiterjesztésének lehetőségét olyan szakmai 

szolgáltatásokra, mint a mérnöki és számviteli szolgáltatások. A szakmai képesítések 

elismeréséről szóló felülvizsgált irányelv rugalmas eszközöket vezetett be annak érdekében, 

hogy az érdekelt szakmáktól kiinduló, alulról felfelé építkező megközelítéssel lehessen 

megállapodni a szakmai képzés közös normáiról. Ez elősegítette a mobilitást. Minden érdekelt 

féllel szorosan együttműködve bátorítani és ösztönözni fogom ezen eszközök használatát. 

Meg fogom vizsgálni továbbá a szolgáltatási irányelv nyújtotta lehetőségeket arra, hogy a 

szolgáltatások létrehozásának és határokon átnyúló nyújtásának megkönnyítésére közösen 

elfogadott eszközöket vezessünk be, például a számos szolgáltató számára nagyon konkrét és 

mindennapi problémát jelentő felelősségbiztosításra és annak minden tagállamra kiterjedő 

elérhetőségére vonatkozó szabályok révén, az emberközpontú gazdaságért felelős 

ügyvezetőalelnök-jelölttel együttműködésben. 

4. A felelős megosztásalapú gazdaság előmozdítása: 

Meg kívánom vizsgálni a megosztásalapú gazdaság gyors fejlődésével kapcsolatos 

kérdéseket. Fel kell mérnünk a polgárok mint fogyasztók és vállalkozások javát szolgáló 

lehetőségek előmozdítására, valamint az egységes piacon belül a széttagolt szabályozás 

elkerülésére irányuló intézkedések szükségességét, ugyanakkor foglalkozni kell a jogos 

közpolitikai aggályokkal is. Mindenekelőtt át kell gondolnunk, hogy hogyan biztosítható az, 

hogy a közérdek mainál hatékonyabb védelme érdekében a megosztásalapú platformok 

együttműködjenek a hatóságokkal, teljes mértékben megfelelve az egységes piac elveinek. 
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Részt fogok venni a foglalkoztatásért és a közlekedésért felelős biztosjelöltek által a platform-

munkavállalók és a fuvarközvetítési szolgáltatások sofőrjeinek munkafeltételeivel 

kapcsolatban indított kezdeményezésekben. 

5. Tisztességes online piacterek előmozdítása: 

Egyre több kiskereskedelmi tevékenység zajlik online, több erőt adva a platformoknak. 

Biztosítani fogom, hogy platformok és az üzleti felhasználók közötti kapcsolatokra vonatkozó 

új szabályokat az egységes piac egészében teljeskörűen végrehajtsák. Ezek a szabályok 

jelentik az első lépést annak biztosításához, hogy az online platformok tisztességesen kezeljék 

a kereskedőket, és átlátható legyen a kapcsolatuk – például a szerződési feltételek változásai 

és a keresési eredmények rangsora tekintetében.  Ezen túlmenően, az uniós onlineplatform-

gazdasági megfigyelőközpont segítségével szeretném kezelni az olyan kihívásokat, mint az 

adatokhoz való hozzáférés és a saját szolgáltatások platformok általi kedvezményes kezelése.  

6. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások digitális szolgáltatásokról szóló 

jogszabály révén történő kezelése: 

A digitális szolgáltatók és különösen az induló vállalkozások nehezen tudnak növekedni 

Európában a szabályok széttagoltsága miatt, míg a jóval nagyobb globális szereplők és főként 

a nagy platformok jobban képesek eligazodni az összetett jogi környezetben. A digitális 

szolgáltatásokról szóló jogszabály a meglévő, gyakran 20 éves szabályok kiigazítására és 

egyértelművé tételére törekszik majd, azzal a céllal, hogy a sokféle (például a 

gyűlöletbeszédre vagy az online reklámozásra vonatkozó) nemzeti szabály helyett egy 

egységes szabálykönyv jöjjön létre. Ez meg fogja erősíteni az egységes piacot. További cél a 

tagállamok közötti együttműködés fokozása és a végrehajtás megerősítése, különösen az e-

kereskedelemről szóló irányelvben rögzített „származási ország elve” tekintetében. 

 

Az október 2-i meghallgatáson számos kérdést tettek fel Önnek a szolgáltatási ágazattal 

kapcsolatban. Válaszai nem tartalmaztak konkrét javaslatokat, és ellentmondásosak 

voltak. Azt mondta például, hogy ki kellene használnunk a piacban rejlő lehetőségeket, 

még akkor is, ha ez „rövid távú áldozatokkal” jár. Azt is említette, hogy a szolgáltatások 

terén fennálló tagállami akadályok hátráltatják gazdaságainkat, és hogy e kell kerülni a 

túlszabályozást. Később azonban úgy fogalmazott, hogy a cél nem a szolgáltatási piac 

deregulációja, hanem a munkavállalók védelmének biztosítása, valamint a szociális 

vonatkozások és a piac összeegyeztetése. Végül azt mondta, továbbra is a szolgáltatási 

irányelvhez kapcsolódóan, hogy „nem a vitát kellene újranyitnunk, hanem azokat a 

témákat, amelyeket érdemes újranyitni”. 

– Ismertetné konkrétan, melyek azok a témák, amelyeket érdemes újranyitni? 

– Válaszolna igennel vagy nemmel arra a kérdésre, hogy újra kívánja-e nyitni a 

szolgáltatási irányelvet? 
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– Válaszolna igennel vagy nemmel arra a kérdésre, hogy továbbra is tiszteletben fogja-e 

tartani a rendeltetési ország elvét az olyan területeken, mint a szolgáltatások és a 

fogyasztóvédelem? 

– Ismertetné, milyen konkrét intézkedéseket fog előterjeszteni a szociális vonatkozások 

és a piac összeegyeztetése érdekében? 

 

A szolgáltatási irányelv elfogadására hosszas viták után került sor, és egy gondosan 

kidolgozott politikai kompromisszumot foglal magában. Nem akarom felnyitni a múlt sebeit. 

Ezért nem áll szándékomban a szolgáltatási irányelv módosítására vonatkozó új javaslatokat 

előterjeszteni. Teljes mértékben tiszteletben fogom tartani a Szerződésben és a szolgáltatási 

irányelvben foglalt alapelveket. 

Azonban minden tőlem telhetőt megteszek a szolgáltatási irányelv helyes és teljes körű 

végrehajtásának és érvényesítésének biztosítása érdekében, hogy fogyasztóink és 

vállalkozásaink javára teljes mértékben kihasználhassuk a kiteljesedett egységes piac előnyeit. 

A jelenlegi Bizottság által a továbbfejlesztett szolgáltatási értesítési eljárásra vonatkozóan 

benyújtott javaslat jó példával szolgál.  

Az egységes piac legitimitása a mindenki – vállalkozók, munkavállalók és fogyasztók – 

számára biztosított jóléten alapul. Életbevágóan fontos, hogy az európai vállalkozások 

élhessenek a szabad mozgáshoz való jogukkal. Enélkül Európa nem lesz képes lépést tartani a 

globális versenytársakkal, különösen a digitális szolgáltatások terén. Ugyanakkor elő kell 

mozdítanunk a munkavállalók jogainak fokozottabb védelmét és a tisztességes versenyt. 

Amint azt a meghallgatásom során kifejtettem, reagálnunk kell az adózási és társadalmi 

méltányosság hiányát elítélő kritikákra.  Ezt az utat jelöli ki a Bizottság megválasztott elnöke, 

amikor a szociális vonatkozások és a piac összeegyeztetésére szólít fel. A Bizottság egésze 

olyan fontos kérdésekre összpontosít majd, mint a tisztességes minimálbér, a közös összevont 

társaságiadó-alap és a csúcstechnológiát alkalmazó vállalatok eltérő adóztatása.  A digitális 

szolgáltatásokkal kapcsolatban a platform-munkavállalók jogainak kérdésén fogunk dolgozni.  

Támogatni fogom e kezdeményezések megvalósítását, szorosan együttműködve az illetékes 

biztosokkal. 

 

Ha a mesterséges intelligencia szabályozására – vagyis egy kialakulóban lévő, sokrétű 

szakpolitikai területre – vonatkozó javaslat előterjesztése az új Bizottság első 100 napján 

megvalósulhat, hány napra van szüksége ahhoz, hogy konkrét és hatékony javaslatokat 

dolgozzon ki a szolgáltatási irányelv végrehajtásával kapcsolatos, folyamatosan fennálló 

problémák kezelésére, mely problémák nap mint nap akadályozzák az Unióban a valódi 

vállalatok fejlődését? Felvázolná, hogy mit tekint prioritási sorrendnek a belső piacért 

felelős biztosként tett fellépései tekintetében, és ismertetné az e sorrendet alátámasztó 

adatokat? A jelenlegi Bizottság merész és szembetűnő politikái leginkább a digitális 
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gazdaság szűk részére irányulnak, de gazdaságunk gerincének – vagyis a szolgáltatási 

szektornak és a kkv-k fejlesztésének – több képzelőerőre és politikai vezetésre van 

szüksége az Ön részéről. Meghallgatását követően tisztáznunk kell, hogy hajlandó-e 

megnyitni olyan vitatott témákat, mint a szolgáltatási szektor. Ön szerint vannak-e 

olyan területek, amelyekkel a Bizottság az elkövetkezendő öt évben nem foglalkozhat, és 

ha igen, melyek azok? Az előző belső piaci biztos nehézségekbe ütközött, amikor a 

tagállamokat meg akarta győzni a szolgáltatásokkal kapcsolatos kezdeményezéseiről. 

Mit fog Ön máshogyan csinálni? Az előző biztos azt is megállapította, hogy a jogalkotási 

folyamat során az egységes piacot támogató, jó szándékú javaslatok is más irányt 

vehetnek. Ha javaslatai, melyeket az egységes piacot védő pajzsként indít meg, az 

egységes piacot támadó karddá válnak, visszavonja őket, még mielőtt a károk 

bekövetkeznek? 

 

A technológiai fejlődés és az üzleti modellek konvergenciája következtében az „egységes 

piac” és a „digitális egységes piac” fogalma között elmosódott a különbség. Ez minden 

vállalkozást, ipari vállalatot és szolgáltatót egyformán érint. Portfólióm egyik erőssége az, 

hogy lehetővé teszi számunkra az átfogó szinergiák megerősítését, többek között olyan 

területeken, mint a mesterséges intelligencia.  

Nagy mennyiségű gazdasági adat támasztja alá, hogy az egységes piac gazdasági haszna 

számottevő, az uniós GDP 8,5%-át teszi ki. Gazdasági tanulmányokból az is kiderül, hogy a 

szolgáltatási irányelv ambiciózus végrehajtása az uniós GDP további 1,6%-os növekedéséhez 

vezetne. Az egységes piac előnye és hatása azonban nem fejezhető ki csak a GDP-vel. Ami a 

személyek szabad mozgását illeti, körülbelül 17 millió uniós polgár él vagy dolgozik másik 

tagállamban. Mindez rámutat a szolgáltatások egységes piacát érintő előrelépés sürgősségére, 

ezért azonnal meg fogom kezdeni az ezzel kapcsolatos munkát.  

A fenti kérdésekre adott válaszokban kiemeltem a szolgáltatások egységes piacát érintő 

számos prioritásomat. Amit tenni fogok:  

 proaktív jogérvényesítési politikát kezdeményezek;  

 megerősítem a megelőző jellegű végrehajtást;  

 útmutatást bocsátok ki az uniós jog alkalmazására vonatkozóan;  

 megvizsgálom az automatikus elismerés kiterjesztésének lehetőségét;  

 előmozdítom a felelősségteljes megosztásalapú gazdaság kialakítását;  

 előmozdítom, hogy a digitális platformok tisztességesen bánjanak a kereskedőkkel, és 

 egy digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály révén naprakésszé fogom tenni az e-

kereskedelemről szóló irányelvet. 

 

Nem látok „tiltott” területet, de ahogy fent kifejtettem, nem áll szándékomban újranyitni a 

szolgáltatási irányelvben tárgyalt kérdéseket. 
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Mindannyian tudjuk, milyen nehéz haladást elérni a szolgáltatási ágazatban, de 

meggyőződésem, hogy lehetséges. Konszenzus elérésére törekszem azáltal, hogy bevonom a 

tagállamokat és az érdekelt feleket a széles körű konzultációs megközelítésembe. Bemutattam 

Önöknek kezdeti elgondolásaimat. A konzultációs megközelítés alapján tovább fogom 

finomítani, a biztosi testületben pedig meg fogom védeni őket. 

Ha a jogalkotási folyamat során egy adott pillanatban a javaslataim bármelyike az egységes 

piacot és célkitűzéseit gyengítő eszközzé válna, habozás nélkül arra fogom kérni a 

Bizottságot, hogy vonja vissza a javaslatot.  Mivel azonban javaslataimat széles körű 

konzultációra fogom alapozni, azt remélem és várom, hogy erre nem lesz szükség. 

Fel kell ismernünk, hogy a gyorsan változó világban tevékenynek kell maradnunk, és 

hajlandónak lennünk arra, hogy az új kihívásoknak való megfelelés érdekében fejlődjünk. 

Prioritásainknak és azok végrehajtásának ezt a változó világot kell tükrözniük, és ahhoz kell 

alkalmazkodniuk.  
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3. SZAKASZ / VÉDELEM 

A kritikus geopolitikai instabilitás idején, amikor az európai polgárok több védelmet 

igényelnek, kulcsfontosságú lesz a védelmi kiadásokkal kapcsolatos együttműködés 

előmozdítása, az együttműködésen alapuló projektek ösztönzése, valamint Európa 

technológiai szuverenitásának javítása. Milyen konkrét tervei vannak az ezen 

elvárásoknak való megfelelésre?  

E tekintetben hogyan értékeli az európai védelmi ipari fejlesztési program 

végrehajtását?  

Hogyan értékeli a 2009-es védelmi csomag végrehajtását, és milyen konkrét lépéseket 

tesz annak érdekében, hogy biztosítsa a védelmi vonatkozású termékek valódi egységes 

piacának létrehozását, biztosítva ugyanakkor, hogy valamennyi tagállam részt vehessen 

e piacon, és lehetőséget kapjon erre? 

 

A védelmi együttműködés előmozdításához és a technológiai szuverenitáshoz elsősorban az 

Európai Védelmi Alap hatékony végrehajtása révén fogok hozzájárulni. A következő 

többéves pénzügyi keret részeként javasolt 13 milliárd eurós költségvetésből összefoghatjuk 

és a közös projektek irányába terelhetjük a védelmi kutatásra és képességfejlesztésre irányuló 

jelenlegi, szétaprózott beruházásokat, így csökkenthetjük a szükségtelen párhuzamosságokat 

és hatékonyabbá tehetjük a védelemmel kapcsolatos közkiadások felhasználását. Az Alap elő 

fogja mozdítani a védelmi ellátási láncokba történő beruházásokat, ezáltal pedig segít 

áthidalni a technológiai szakadékot, valamint elkerülni azt, hogy technológia szempontjából 

harmadik országoktól függjünk azon kritikus védelmi képességek tekintetében, amelyekre a 

jövőben szükségünk lesz. Célja ösztönözni a védelmi ellátási láncokba történő beruházásokat 

azáltal, hogy a kkv-kat nemcsak pénzügyileg, de a szakmai készségek fejlesztése terén is 

támogatja.  

Meggyőződésem, hogy az Alap hatékony eszköze lehet egy olyan, versenyképesebb és 

innovatívabb európai ipari bázis fenntartásának, amely kisvállalkozásokat, közepes tőkeértékű 

vállalatokat és nagyvállalatokat egyaránt magában foglal, és képes biztosítani azokat a 

technológiai megoldásokat és védelmi képességeket, amelyekre a következő 15–20 évben 

szükségünk lesz.   

Az Európai Védelmi Alap előfutárának tekinthető, folyamatban lévő programok – vagyis az 

európai védelmi ipari fejlesztési program (EDIDP) és a védelmi célú kutatásra irányuló 

előkészítő intézkedés – eredményei biztatóak, ami pozitívumként értékelhető az Alap 

megvalósítása szempontjából.  

 Az európai védelmi ipari fejlesztési program keretében közzétett első felhívásokra 

több mint 40 projektjavaslat érkezett be a Bizottsághoz. Ezek közül 14-et a 

kifejezetten a kkv-knak szóló felhívásra nyújtottak be.  
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 A projektek közül 18 a 90 millió eurós összköltségvetésű, védelmi célú kutatásra 

irányuló előkészítő intézkedés keretében részesül majd finanszírozásban. A 

költségvetés körülbelül 30%-át fordítjuk kkv-k támogatására.  

A 2009-es védelmi csomag végrehajtását illetően a védelmi beszerzésekről szóló irányelv és a 

védelmi termékek EU-n belüli transzferéről szóló irányelv 2016-os bizottsági értékelésére 

kívánok építeni. A Bizottság akkor azt a következtetést vonta le, hogy mindkét irányelv 

megfelel a céljának, végrehajtásuk pedig nagyjából jó úton halad. A megkérdezett érdekeltek 

egyike sem tartotta szükségesnek az irányelvek módosítását, ugyanakkor mindannyian 

hangsúlyozták, hogy a megfelelő végrehajtás biztosítása érdekében további erőfeszítéseket 

kell tenni, így többek között megfelelő iránymutatásokat kell kidolgozni.  

A jelenlegi Bizottság ennek érdekében fokozta a tagállamokkal folytatott technikai 

párbeszédet, és több ajánlást is megfogalmazott (például a védelmi termékek transzferével 

kapcsolatos nemzeti gyakorlatok összehangolása, valamint a kormányok közötti és kooperatív 

védelmi beszerzésekre vonatkozó iránymutatások biztosítása céljából). A Bizottság 2018-ban 

első alkalommal indított kötelezettségszegési eljárást a védelmi beszerzésekről szóló 

irányelvvel összefüggésben.  

Az irányelvek hatékony végrehajtása számomra kiemelt fontosságú. Szükség esetén nem 

fogok vonakodni attól, hogy éljek a kötelezettségszegési eljárások megindításának 

lehetőségével. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a Bizottságnak továbbra is törekednie kell 

arra, hogy magyarázatot szolgáltasson a szabályok működéséről, e célból pedig célszerű lenne 

további iránymutatást nyújtania az irányelvek teljes körű és hatékony végrehajtásának 

biztosítása érdekében.  

Ezenkívül mélyreható párbeszédet kívánok folytatni a tagállamokkal és az Európai 

Parlamenttel arról, hogy az EU különböző részein működő kkv-k és közepes tőkeértékű 

vállalatok hogyan integrálhatók jobban az ellátási láncokba. Úgy vélem, ösztönöznünk és 

támogatnunk kell a főbb ipari szereplők, a kkv-k és a közepes tőkeértékű vállalatok közötti 

önkéntes együttműködést.  

 

Az EUSZ 41. cikkének (2) bekezdése szerint katonai vagy védelmi vonatkozású 

műveletekből eredő kiadások nem terhelhetik az Unió költségvetését. Figyelembe véve a 

Bíróság C-263/14. sz. ügyben hozott határozatát, valamint tekintettel az EUSZ 41. 

cikkének (2) bekezdésére, nincs jogalap az Európai Védelmi Alap létrehozására. 

Egyetért-e Ön ezzel, és ha nem, akkor milyen parlamenti ellenőrzési jogokat és 

ellenőrzési mechanizmusokat fog alkalmazni az Európai Védelmi Alap végrehajtása 

során? 

 

Az Európai Védelmi Alap célja, hogy az együttműködésen alapuló védelmi kutatási és 

fejlesztési fellépések támogatásával fokozza az EU védelmi iparának versenyképességét és 

innovációs képességét. A katonai vagy védelmi műveletek költségeit nem fogja támogatni. Az 

Alap így teljes mértékben megfelel az EUSZ 41. cikke (2) bekezdésében foglaltaknak, 
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valamint a Bíróság vonatkozó ítélkezési gyakorlatának. Az Európai Védelmi Alapról szóló 

javasolt rendelettel kapcsolatban ez évben született politikai megállapodás jogalapját az 

EUMSZ ipari versenyképességről szóló 173. cikke és kutatással foglalkozó 182. cikke képezi. 

Az Európai Védelmi Alap nem finanszírozhat katonai vagy védelmi műveleteket. 

A parlamenti ellenőrzési és felügyeleti mechanizmusok szükségessége vitathatatlan. Az 

Európai Védelmi Alapról szóló rendeletben eleve előirányzottakon túl az alábbiak is a terveim 

közé tartoznak: 

 annak megvitatása Önökkel, hogy miként járul majd hozzá az Európai Védelmi Alap 

az európai védelmi unió megvalósításához;  

 az éves munkaprogramok ismertetése; 

 az éves pályázati felhívások eredményeinek bemutatása. 

Végül pedig meg kívánok vitatni Önökkel bármilyen etikai kérdést, amely az Alap 

végrehajtásával kapcsolatban felmerülhet.  

 

A 3. cikk értelmében az Európai Védelmi Alap egyik célkitűzése az európai védelmi 

technológiai és ipari bázis versenyképességének, hatékonyságának és innovációs 

kapacitásának előmozdítása az egész Unióban, valamint a jogi személyek közötti, 

határokon átnyúló együttműködés kiszélesítése. Ezt az elképzelést tükrözik az alap 

odaítélési kritériumai is, melyek többek között jutalmazzák a jogi személyek közötti új, 

határokon átnyúló együttműködés kialakításához való hozzájárulást. Írásbeli 

válaszaiban úgy tűnt, egyetért ezzel az elképzeléssel: úgy fogalmazott, hogy gondos 

felügyeletet gyakorol majd az Európai Védelmi Alap végrehajtása tekintetében, 

különösen ami a kkv-k, valamint a védelmi ágazatban újnak számító egyéb vállalatok 

részvételét illeti. A meghallgatás során azonban ellentmondott a fentieknek, amikor 

kifejtette, hogy az alapot csupán egyetlen alapfeltétel alkalmazása alapján sikeres 

törekvésnek tekintené, amely feltétel egy legalább három különböző tagállamban 

működő, legalább három jogi személyből álló konzorciumban való részvétel. A fenti 

ellentmondásra való tekintettel kérjük, adjon pontos választ a meghallgatás során feltett 

alábbi kérdésekre: 

Milyen konkrét lépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy lehetővé tegye a jogi 

személyek közötti, határokon átnyúló együttműködés kiterjesztését? Hogyan 

biztosítaná, hogy az Európai Védelmi Alap fő kedvezményezettjei ne csupán a 

nemzetközi együttműködésben évek óta részt vevő, legnagyobb nemzetközi védelmi 

vállalatok legyenek? 

 

Biztosítanunk kell, hogy bármelyik tagállamból bármekkora méretű vállalatok 

részesülhessenek az Európai Védelmi Alap forrásaiból. Szeretnék építeni az európai védelmi 

ipari fejlesztési program végrehajtása során szerzett pozitív tapasztalatokra.  
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Ezt a célt a következőképpen szándékozom elérni: 

 Gondoskodni fogok arról, hogy az Alap éves munkaprogramjaiban a kkv-k számára 

külön kategóriát tartsunk fenn, ahogy azt az európai védelmi ipari fejlesztési program 

esetében is tettük. Ez kiegészíti majd az Európai Védelmi Alapról szóló rendelet által 

arra az esetre biztosított külön ösztönzőt, amikor kkv-k és közepes tőkeértékű 

vállalatok vesznek részt nagyvállalatokkal közösen konzorciumokban. 

 Az új Védelmi és Űrügyi Főigazgatóságon belül külön csoportot fogok felállítani, 

amely a kkv-kat és a közepes tőkeértékű vállalatokat érintő kérdésekkel foglalkozik 

majd. Ez a csoport felel majd a különböző tagállamokban működő kkv-k, illetve a 

kkv-k és a nagyvállalatok közötti hálózatépítést támogató platformok és eszközök 

kidolgozásáért, valamint a szükséges támogatás és tanácsadás biztosításáért. 

Kapcsolatteremtő rendezvények szervezésére is sor kerül majd. 

 Ez a csoport együtt fog működni a portfólióm más részeivel összefüggésben 

létrehozott, kkv-kkal foglalkozó csoportokkal (a már említett kkv-munkacsoporttal), 

valamint a kkv-követtel. 
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Egyetért-e Elżbieta Bieńkowska biztosnak a SEDE bizottság múlt heti ülésén ismertetett 

véleményével, mely szerint amennyiben végül az alapból csupán a 2–3 legnagyobb 

európai védelmi vállalat húz hasznot, 2027 után meg kell szüntetni azt? 

 

Célom annak biztosítása, hogy az Európai Védelmi Alap nyújtotta előnyökből valamennyi 

tagállam vállalatai részesülhessenek mérettől függetlenül, és hogy az Alap az Európai Unión 

belüli értékláncok megnyitásának katalizátorává váljon. Ezért egyetértek azzal, hogy 

kudarcként kellene elkönyvelnünk, ha 2027-ig csak a 2–3 legnagyobb európai védelmi 

vállalat részesülne az Alap forrásaiból.  

Ezt szigorú végrehajtás útján el kell kerülnünk. Nem szabad 2027-ig várnunk, hogy levonjuk 

a következtetéseket. 

Az Európai Védelmi Alap végrehajtásáról évente jelentést fogok tenni Önöknek, és be fogom 

mutatni, hogy milyen módon kell figyelembe venni az annak előfutáraként szolgáló két 

program végrehajtásából levont tanulságokat az Alap megfelelő megvalósítása érdekében. Az 

Alap félidős értékelése fontos mérföldkő lesz, amely lehetőséget nyújt arra, hogy számba 

vegyük az eredményeket, és szükség esetén korrekciós intézkedéseket hozzunk.  
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4. SZAKASZ/ IPARPOLITIKA 

Megbízólevelében és a meghallgatása során ismételten hangsúlyozta Európa ipari 

jövőjének hosszú távú stratégiája melletti elkötelezettségét. Régóta várunk egy erősebb 

uniós iparpolitikára. Írásbeli és szóbeli válaszaiban egyaránt nagyon általánosan 

fogalmazott azzal kapcsolatban, milyen konkrét intézkedéseket hozna, és milyen 

menetrenddel. Nem látjuk azt az újító erőt, amely végre változást hozna, és hogy milyen 

új intézkedéseket képzel el e stratégia tekintetében. A koherens, egységes stratégia, 

valamint a célokkal és közös célkitűzésekkel rendelkező egységes és erőteljes eszköz 

helyett csak jó szándékú lépések egyvelegét látjuk. 

Úgy véljük, hogy a jelenlegi eszközök mellett ez kevés lesz, és a következő többéves 

pénzügyi keret programjai sem lesznek elegendőek. A meghallgatás során csak általános 

javaslatok, illetve a „minden marad a régiben” megközelítés hangzott el. Mivel igen 

széles körű portfólió vezetésére kérik fel, kérjük, fogalmazzon konkrétabban. 

 

A gazdasági nagyhatalmak között minden eddiginél nagyobb intenzitással zajlik a 

technológiák és alkalmazásaik terén való piaci dominanciáért folyó verseny. A tét az, hogy 

Európa képes legyen önállóan beszerezni és kínálni bizonyos kulcsfontosságú alkotóelemeket 

és szolgáltatásokat. E probléma megoldása a köz- és magánszereplők közös erőfeszítését 

igényli, amely az európai erősségekre épül és központi célja az, hogy Európa ipari és 

technológiai téren képes legyen megbízhatóan lefedni az értéklánc legfontosabb elemeit. Az 

Európa ipari jövőjével kapcsolatos átfogó, hosszú távú stratégia, amelyhez hozzá szeretnék 

járulni, munkahelyeket és növekedést fog biztosítani, vezető szerepet fog játszani a 

klímasemleges iparra való átállásban, és biztosítja – digitális téren is – technológiai 

szuverenitásunkat. Ez a stratégia célzott kutatási és innovációs projektek révén meg fogja 

erősíteni technológiai bázisunkat, és egyúttal figyelembe veszi a kkv-k sajátos igényeit is. 

 

Megbízatásom első hat hónapja folyamán külön erőfeszítést fogok tenni azért, hogy 

meglátogassam Önöket és választóikat, a tagállamokat, a fővárosokat és egyéb régiókat is, 

illetve hogy párbeszédet kezdjek a kormányokkal, a nemzeti parlamentekkel, az érdekelt 

felekkel, a vállalkozásokkal, a munkavállalókkal, illetve a fogyasztókkal. Minden hálózatot, 

struktúrát és együttműködési fórumot igénybe fogok venni ehhez. 

Bár a problémákra nem létezik egyetlen, univerzális csodaszer, teljes mértékben egyetértek 

azzal, hogy koherens megközelítésre, egyértelmű célkitűzésekre, valamint konkrét 

menetrendre és ütemezésre van szükség. Az ipari stratégiának figyelembe kell vennie az erős 

és ellenállóképes szociális piacgazdaság iránti igényt. A biztosi testületen belül a következő 

prioritásokat fogom képviselni: 

 

 támogató jellegű szabályozási keret kialakítása;  

 a stratégiai érdekű projektek elősegítése;  

 a klímasemleges európai ipar felpörgetése; 

 a digitális átállás megkönnyítése; 

 a szakképzett munkaerő támogatása, valamint 
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 a szociális gazdaság (économie sociale et solidaire) támogatása. 

 

1. Támogató jellegű szabályozási keret kialakítása 

Az áruk és szolgáltatások szilárd alapokon nyugvó és erős belső piaca (mind fizikai, 

mind digitális téren) az uniós ipar globális versenyképességének előfeltétele. (Lásd a 

szolgáltatások egységes piacával kapcsolatos fenti válaszaimat.)  

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály révén aktualizálni szeretném a különböző 

digitális szolgáltatásokra vonatkozó szabályainkat, hogy a vállalkozások nagyobb 

jogbiztonságot élvezhessenek, és jobban védve legyenek a polgárok jogai és online 

biztonsága. 

 

A mesterséges intelligencia és az adatplatformok tekintetében munkálkodni fogok a 

mesterséges intelligenciára vonatkozó új horizontális keret uniós koncepciójának kialakítása 

érdekében, beleértve annak etikai vonatkozásait is, törekedni fogok a termékbiztonsággal 

kapcsolatos jogalkotási keret folyamatban lévő értékelésével való koherenciára, illetve 

intenzívebb erőfeszítéseket teszek az ipar- és ágazatközi adathozzáférés javításáért, különös 

tekintettel a kkv-k adatokhoz való hozzáférésére.  (Lásd a mesterséges intelligenciára 

vonatkozó válaszomat.) 

 

Tovább dolgozni fogok a szellemitulajdon-jogok keretén azért, hogy az ösztönözze az 

innovációt és biztosítsa a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok jobb hozzáférhetőségét a kkv-k 

számára. Európában erőteljes szellemitulajdon-jogi kerettel rendelkezünk, de e téren még 

többet kell tennünk, hogy ez teljesen koherens módon szolgálja i. a még fennálló széttagoltság 

felszámolását és a szabályok kiigazítását; ii. a kkv-k egyszerűbb hozzáférését a 

szellemitulajdon-jogokhoz; és iii. a szellemitulajdon-jogokkal védett termékek hamisításának 

visszaszorítását. Foglalkozni fogok a mesterséges intelligencia kapcsán felmerülő kérdésekkel 

is. 

 

Ki szeretném aknázni a közbeszerzésben rejlő lehetőségeket az innováció fellendítése és a 

klímasemlegességre való áttérés felgyorsítása érdekében.  E célból át kívánom tekinteni és 

aktualizálni fogom az innovatív közbeszerzésre vonatkozó iránymutatásokat, és egy új 

kezdeményezés keretében együttműködésre szeretném sarkallni a helyi, regionális és ágazati 

közbeszerzőket a zöld közbeszerzés terén. (Lásd a körforgásos gazdasággal kapcsolatos fenti 

válaszaimat.)  

 

Amint azt a meghallgatás során is elmondtam, Európának nyitottnak kell maradnia, de ez nem 

jelenti azt, hogy védtelennek is kell lennie. Hozzá kívánok járulni kollégáim erőfeszítéseihez, 

hogy közösen megvédjük az iparunknak kijáró egyenlő versenyfeltételeket, és felkészítsük 

Európát a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni hatékonyabb védekezésre. 

(Lásd a külkapcsolatokkal kapcsolatos fenti válaszaimat.) 
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2. A stratégiai érdekű projektek elősegítése  

A technológiai szuverenitás és az ipari vezető szerep gyakran olyan nagy léptékű, stratégiai 

érdekű projekteket igényel, amelyek átnyúlnak a határokon, és túlmutatnak egyetlen vállalat 

vagy tagállam erőforrásain. Egyedül egyetlen tagállam sem képes megfelelő választ adni a 

jelenlegi stratégiai kihívásokra, nemcsak a szükséges pénzügyi források, hanem az európai 

alternatívák világszintű előmozdítására való képesség tekintetében sem. Egyes sikeres 

kezdeményezések, például a mikroelektronika és az akkumulátorok terén megmutatták, hogy 

az iparági, a tagállami és az uniós szintű erőfeszítések egyesítése révén lehetséges minőségi 

változást elérni a versenyképesség terén.  

Ezért kívánok a közös európai érdeket szolgáló fontos projektekkel (IPCEI) foglalkozó 

stratégiai fórum megközelítésére támaszkodni, és az érintett ágazatokban a releváns K+I 

partnerségek és egyéb eszközök révén ösztönözni fogom a kutatásba és innovációba való 

nélkülözhetetlen beruházásokat. A szükséges feltételek teljesülése esetén ösztönözni fogom 

további olyan, állami támogatási kereteket biztosító IPCEI-projektek kialakítását, amelyek 

lehetővé teszik nagy léptékű innovációs projektek megvalósítását, melyek ipari alkalmazásai 

erőteljes továbbgyűrűző hatást gyakorolnak egész Európában.  

Szem előtt fogom tartani a Stratégiai Fórum elképzeléseit a szabályozási és nem szabályozási 

jellegű akadályok, illetve a stratégiai értékláncok fejlesztését elősegítő tényezők kérdésében.  

Bátorítani fogom az olyan új ipari szövetségeket, amilyen a már meglévő Műanyagkörforgási 

Szövetség és Európai Akkumulátorszövetség, amelyek célja az akadályok felszámolása és 

támogató eszközök bevezetése – legyen szó kutatás-fejlesztésről (K+F), készségekről, a kkv-k 

együttműködéséről vagy szabványokról – a stratégiai ágazatokban.  

Emellett a következő többéves pénzügyi keretben a digitális fejlesztésre szánt uniós 

költségvetési keretet mozgósítani kívánom bizonyos korlátolt számú, az Unió technológiai 

szuverenitását támogató, nagy hatású projektek támogatására olyan területeken, mint a 

nagy teljesítményű és kvantumszámítástechnika, a mesterséges intelligencia, a kiberbiztonság 

és az 5G.  

Végül pedig a Bizottság által a következő többéves pénzügyi keretre előterjesztett programok 

jelentős forrásokat biztosítanak egy erős iparpolitika támogatásához. A Bizottság javaslatai 

187 milliárd eurót irányoznak elő a kutatásra, az innovációra, a digitalizációra, az 

űriparra, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére, a kkv-kra, a stratégiai beruházásokra 

és az egységes piacra, és további forrásokat irányoznak elő a strukturális alapok számára, 

illetve a kreatív és a védelmi iparágak támogatására. Biztostársaim támogatását élvezve 

egyedülálló lehetőséget kaphatok arra, hogy intelligensen ötvözzek olyan uniós programokat, 

amelyek lefedik az értékláncok egészét, az alapkutatástól az innovációig és az 

alkalmazásokig, illetve az infrastruktúráig és a készségfejlesztésig. Úgy látom például, hogy 

kölcsönösen erősítheti egymást az ipar- és kkv-politika és a védelmi politika, illetve az űripar 

és a digitális ágazat.  
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3. A klímasemleges és körforgásos európai ipar felpörgetése  

A kis szén-dioxid-kibocsátással járó projektek pénzügyi támogatásán túl olyan intézkedéseket 

fogok előterjeszteni, amelyek megkönnyítik az ipar átállását egy klímasemleges és 

körforgásos gazdaságra, és biztosítják, hogy iparunk építeni tudjon a tiszta technológiák terén 

betöltött vezető szerepére és élni tudjon a nemzetközi növekedési lehetőségekkel, maximális 

erőforrás-hatékonysággal végezve el az átállást. 

A műanyagokkal kapcsolatos stratégiára és a fenntartható akkumulátorfejlesztési 

szövetségekre építve más értékláncokban is szövetségek kialakítására fogok törekedni az ipar 

körforgásosságának és versenyképességének felpörgetése érdekében. (Lásd a körforgásos 

gazdasággal kapcsolatos alábbi válaszaimat.)  

 

Ösztönözni fogom az energiaigényes iparágak átállását a klímasemlegességre, követve a 

„Tiszta bolygót mindenkinek” című közleményben a Bizottság által meghatározott 

irányvonalakat. Munkámat az energiaigényes iparágakra vonatkozó ipari átalakítási főtervre 

fogom alapozni. Ugyanakkor gondoskodni fogok arról, hogy kiépüljenek a tiszta 

technológiákkal foglalkozó innovációs központok, hogy segítsék a vállalkozásokat, különösen 

a kkv-kat a klímasemlegesség megvalósításában.   

 

4. A digitális átállás megkönnyítése 

A digitalizáció elősegítésének jegyében az olyan ágazatoknak, mint a gépgyártás, az építőipar, 

a kreatív iparágak vagy a divat- és szépségápolási termékek nagy mértékben hasznára válik az 

integrált megközelítés, amely magába foglalja az ágazati jogszabályokat felülvizsgálatát és 

a digitális korhoz igazítását. E célból kezdeményezni kívánom az ágazati szabályok alapos 

felülvizsgálatát.  

Emellett egy sor ágazatspecifikus párbeszédet kellene indítani a technológiáról (építőipari 

technológia, divattechnológia, idegenforgalmi technológia stb.). A cél valamennyi érdekelttel 

együtt kidolgozni olyan konkrét intézkedéseket, amelyek az uniós gazdaság valamennyi 

kulcsfontosságú ágazatát segítik a digitális átalakulásban és annak kiaknázásában. Ebben a 

közbeszerzőknek kulcsfontosságú partnerré kell válniuk, mivel együttes súlyuk változásokat 

idézhet elő a piacon, különösen olyan ágazatokban, ahol ők a legfőbb beszerzők, mint például 

az e-egészségügy, az intelligens tömegközlekedés vagy az intelligens középületek. 

Ezzel egy időben biztosítani fogom, hogy a szakosodott digitális innovációs központok 

kiépüljenek. Az innovációs központok bevált eszközök, amelyek segítik a vállalkozásokat, 

főként a kkv-kat hozzáférni a legújabb digitális technológiákhoz. Jelenleg azonban gyakran 

igen széles körű témákban, általános megközelítéssel foglalkoznak a vállalkozásokkal. A 

vállalatok és ágazatok minél szélesebb körét el kell érnünk, nem csupán az éllovasokat, hogy 

a digitális technológiák teljes mértékben kibontakoztathassák átalakító és jólétteremtő 

potenciáljukat.   
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5. A szakképzett munkaerő támogatása 

Ipari stratégiánknak biztosítania kell, hogy senki ne maradjon le, és hogy vállalkozásaink a világ 

legjobb készségeit felmutató, legkiválóbb munkaerőkhöz férhessenek hozzá. Sürgős szükség van a 

munkaerő nagyléptékű tovább- illetve átképzésére. A Bizottság olyan kezdeményezésekkel fog 

előállni, amelyek támogatják és kiegészítik a nemzeti stratégiákat és az ipar erőfeszítéseit.  Az 

innovációért és az ifjúságpolitikáért, illetve a munkahelyteremtésért felelős biztosokkal együtt fogok 

működni a kettős (digitális és zöld) átálláshoz szükséges készségek fejlesztésében. A készségigényeket 

– mind az alapvető, mind pedig a magas szintű készségek esetében – az iparággal együtt, keresleten 

alapuló megközelítéssel kell azonosítani.  

6. A szociális gazdaság (économie sociale et solidaire) támogatása 

Ösztönözni kívánom a dinamikus szociális gazdaság fejlődését. Ez a szektor 2 millió vállalkozást és a 

GDP 10%-át képviseli. Szereplői igen változatosak: szövetkezetek, egyesületek, alapítványok, 

szociális vállalkozók, biztosító egyesületek. E profitjukat – a tagok, a helyi lakosság és a fogyasztók 

kiszolgálása révén – társadalmi megtérülésbe forgató vállalkozások elengedhetetlenek a kohézióhoz. 

Schmit biztosjelöltnek javasolni fogom, hogy szervezzen magas szintű fórumot e szereplőkkel, hogy 

a konkrét intézkedések kidolgozása céljából felmérje az ágazat helyzetét. Emellett konkrétan az új 

kkv-stratégiával összefüggésben olyan mechanizmusokra fogok javaslatot tenni, amelyek új 

célokat tűznek ki a szociális gazdaság elé, az ifjúság, az ökológiai átmenet és a területfejlesztés három 

kiemelt témája körül. 

Nem tudjuk előre megjósolni az elkövetkező öt év technológiai és geopolitikai fejleményeit. 

Ezért gondoskodni fogok arról, hogy közös ipari stratégiánk kellően reagálóképes legyen 

ahhoz, hogy hozzá tudjuk igazítani az előre nem látható változásokhoz.  

 

 

Hogyan kívánja biztosítani, hogy az új ipari stratégia teljes mértékben összhangban 

legyen azzal a céllal, hogy 2050-ig megvalósuljon a szén-dioxid-semlegesség, és így hozzá 

legyen igazítva a szén-dioxid-semlegességre való áttérés menetrendjéhez? Ragaszkodni 

fog ahhoz, hogy az előző ciklus digitális menetrendjéhez hasonlóan legyen egy ipari 

menetrend, egyértelmű célkitűzésekkel és menetrenddel? Hogyan tervezi növelni az ipar 

szerepvállalását, és támogatni annak proaktív szerepét? Mi a véleménye a fiskális 

ösztönzők bevezetéséről az e folyamatot vezető iparágak számára? 

 

 

Az új ipari stratégia szorosan összeforr azzal a céllal, hogy a 2030-ig kijelölt egyértelmű 

mérföldkövek elérése után 2050-ig megvalósuljon a klímasemlegesség.  

 

Ösztönözni fogom az energiaigényes iparágak átállását a klímasemlegességre, követve a 

„Tiszta bolygót mindenkinek” című bizottsági közleményben meghatározott irányvonalakat, 

és támaszkodva az energiaigényes iparágak ipari átalakítási főtervére. Ez utóbbi 2019 

októberében kerül közzétételre, és következtetéseit ismertetni fogom Önökkel, hogy 

eszmecserét kezdeményezzek a nyomonkövetési intézkedésekről. Például létfontosságú 

feltétele az átállás megvalósulásának, hogy az energiaintenzív iparágak elegendő 

mennyiségben és megfizethető áron férjenek hozzá a tiszta energiához. Ezért az energiaügyi 

biztossal és az európai zöld megállapodásért felelős alelnökkel együttműködve fokozni fogom 
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az erőfeszítéseket, akár az uniós források összevonása, akár a tagállamokkal való koordináció 

révén, az új technológiák kifejlesztése, illetve a megújuló energiaforrások, valamint a 

szállításhoz és – ahol szükséges – a tároláshoz szükséges infrastruktúra kiépítése érdekében. 

Mindez erősíteni fogja az EU globális vezető szerepét is az új, integrált tisztaenergia-

megoldások szolgáltatójaként. 

 

A jövőbeli Bizottság célja egy mindenki számára igazságos átmenet biztosítása.  Ez 

különösen fontos azon régiók számára, ahol az energiaigényes iparágak működnek. Kiemelt 

figyelmet fogok fordítani a munkaerő átképzését és továbbképzését támogató intézkedésekre, 

melyek segítik az alkalmazkodást és a jelentős mennyiségű szén-dioxidot kibocsátó régiókat 

az átállásban. E célból együtt szeretnék működni Gabriel, Schmit és Ferreira biztosjelöltekkel. 

A zöld és digitális készségek, illetőleg az átképzések elengedhetetlenek ahhoz, hogy a 

munkaerő sikeres alkalmazkodni tudjon az új elvárásokhoz. 

 

Emellett olyan intézkedéseket fogok előterjeszteni, amelyek ösztönzik a fenntartható ipari 

termékek piacainak fejlődését, nevezetesen a körforgásos gazdaságra vonatkozó második 

cselekvési terv elindításával, a környezetvédelemért és az óceánokért felelős biztossal 

karöltve. Az építőipari ágazatban megvalósuló körkörösség fokozása érdekében a 

tagállamokkal együtt törekedni fogok a (meglévő és új) épített környezet korszerűsítésére és 

fenntarthatóságára, valamint az életciklus-alapú megközelítés jegyében ellenálló és 

alkalmazkodó képességének javítására. 

Dekarbonizációs célkitűzéseink megvalósítása és egyúttal ipari versenyképességünk 

megőrzése megkívánja, hogy átgondoljuk, milyen szabályozási keret szükséges ahhoz, hogy 

hatékonyabb értékelő munkával támogatni tudjuk a környezetvédelemért és az óceánokért 

felelős biztosjelöltet, illetve a teljes ellátási lánc mentén elhelyezkedő szolgáltatásokat és 

szervezeteket is a termékek környezeti és társadalmi teljesítményének nyomon követésében. 

(Lásd a következő kérdésre adott válaszomat.) 

Az iparral és a tagállamokkal együttműködve szándékomban áll kidolgozni egy közös európai 

érdeket szolgáló fontos projektet a hidrogéntechnológiák és -rendszerek terén, és elő fogom 

mozdítani az alacsony szén-dioxid-kibocsátású ipar fejlesztését nagy léptékű, összehangolt 

beruházásokra törekedve. 

Az ipar részvételének garantálása érdekében továbbra is a magas szintű szakértői csoportokra 

fogok támaszkodni, például az energiaigényes iparágak témájában. Készen állok szükség 

esetén újabb ilyen csoportok kialakítására, és oda fogok figyelni az Önök ilyen irányú 

javaslataira.  

 

 

Ami a nagy energiaigényű iparágakat (például az alumínium-, az acél-, a kerámia- és a 

cementipart) illeti: Említette, hogy az Európa előtt álló legnagyobb kihívás az, hogy 

„2050-re a világ első éghajlatsemleges földrészévé váljon”, amivel egyet tudunk érteni. 

Ennek az a kockázata, hogy miközben szén-dioxid-semlegessé válunk, iparágaink úgy 
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döntenek, hogy kivonulnak Európából olyan országokba, ahol szennyezhetnek és szén-

dioxidot bocsáthatnak ki, anélkül, hogy elköteleznék magukat a magas szintű 

környezetvédelmi vagy szociális normák tiszteletben tartása mellett, Hogyan tervezi 

támogatni ezeket az iparágakat a szén-dioxid-mentesítési folyamatban, és hogyan teszi 

vonzóvá a dekarbonizációt az érintett iparágak számára? 

 

 

Az energiaigényes iparágak Európában akarnak maradni – feltett céljuk, hogy tisztább, 

dekarbonizált termelési folyamatokat alakítsanak ki és alacsony szén-dioxid-kibocsátással 

járó termékeket állítsanak elő, hogy kiaknázzák az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

technológiákat, és vezető szerepet vállaljanak az átmenetben, segítve más ágazatokat a 

dekarbonizációban, inputként felhasználva azok tiszta termékeit. Ígérem, hogy segíteni fogom 

őket e törekvésükben.  

 

Az energiaigényes iparágakkal foglalkozó magas szintű munkacsoport tizenegy ilyen 

energiaigényes ágazatot fog össze – köztük az alumínium-, az acél-, a kerámia- és a 

cementipart – egy közös ipari átállási főterv kidolgozása céljából, amelyet hamarosan 

nyilvánosságra hozunk, és melynek következtetéseit és ajánlásait ezt követően vitára 

bocsátjuk. Nem szabad megfeledkeznünk az IKT-ágazat szerepéről.  A digitalizáció 

potenciálisan jelentős mértékben csökkentheti az energiafogyasztást és az üvegházhatású 

gázok kibocsátását számos ágazatban, a precíziós gazdálkodástól az összekapcsolt 

közlekedésig. Ugyanakkor az IKT azon kevés ágazatok egyike, ahol a kapcsolódó 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás folyamatosan nő. Ha nem foglalkozunk vele kellően, az IKT 

energiaigénye és környezeti hatása valószínűleg gyors ütemben tovább nő, és jelentős 

akadályává válhat az európai zöld megállapodás célkitűzéseinek. 

 

Ezért ezt a problémát három fő vonal mentén kell megoldanunk: a klímasemleges és a 

körforgásos gazdasághoz kötődő termékek piacainak létrehozásával; klímasemleges 

megoldások fejlesztésével és felhasználásuk finanszírozásával; valamint a szükséges 

erőforrásokhoz való hozzáférés biztosításával, illetve az erőforrások kezelésével. E prioritások 

megvalósítása érdekében nagyobb koherenciát kell teremteni az uniós szakpolitikák között, 

jobban össze kell hangolni az uniós, nemzeti és regionális szintű kezdeményezéseket, 

valamint közös erőfeszítéseket kell tenni a köz- és a magánszektorban egyaránt. 

 

Tekintettel arra, hogy a körforgásos gazdaság fontos szerepet játszik az energiaigényes 

iparágak klímasemleges áttérésének sikere szempontjából, a körforgásos gazdaságra irányuló 

politika keretében előirányzott kezdeményezéseknek, nevezetesen a körforgásos gazdaságra 

vonatkozó második cselekvési tervnek (lásd az előző kérdésre adott választ) hozzá kell majd 

járulnia e célkitűzéshez és szem előtt kell tartania azt. 

 

Számos intézkedésre lesz szükség egy megfelelő szabályozási és pénzügyi keret 

megteremtéséhez, amely Európában tartja a nagy energiaigényű iparágakat, és biztosítja 

versenyképességüket. 
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A szabályozási keret tekintetében például kiemelten kell foglalkoznunk azzal, hogy miként 

lehetne a leghatékonyabban kidolgozni a beágyazott üvegházhatásúgáz-kibocsátás életciklus-

értékelési módszertanát, valamint keresleti és kínálati oldali intézkedések révén fejleszteni a 

tiszta termékek piacait. Emellett javasolni fogom szabványok kidolgozását az alacsony szén-

dioxid-kibocsátással járó termékekhez kapcsolódóan, továbbá a közbeszerzés keresletélénkítő 

eszközként való alkalmazását. Szorosan együtt kívánok működni kollégáimmal a szén-dioxid-

árazás minél hatékonyabb kihasználásában az éghajlati és versenyképességi célkitűzések 

elérése érdekében. 

A pénzügyi támogatást illetően az EU-nak biztosítania kell a technológiák alkalmazásának 

finanszírozását a következő 5–10 évre, igénybe véve az IPCEI-keretet, amennyiben 

teljesülnek az ehhez szükséges feltételek (lásd a fenti kérdésre adott választ).  

 

Támogatni fogom az energiaigényes iparágakat a fejlett technológiáknak a partnerségeken és 

a nagy léptékű projektek finanszírozásán keresztül történő kifejlesztésében. Ezek közül 

néhány már ma ismert (pl. a kokszolható szén helyettesítése hidrogénnel az acélgyártásban, a 

nagyteljesítményű számítástechnika, a mesterséges intelligencia vagy a robotika), mások ma 

még nem azok. Az innovációs alap, a Digitális Európa program, az InvestEU és a regionális 

alapok mozgósításával támogatni fogjuk ezek bevezetését és a kapcsolódó társadalmi 

alkalmazkodási folyamatokat. Ki kell alakítani a tiszta elektromos áram, az alacsony 

kibocsátású tüzelőanyagok, valamint az olyan ipari nyersanyagok, mint a hidrogén, a metán és 

a szén szállítására alkalmas infrastruktúrákat.  

 

Javaslataim között szerepel majd a digitális innovációs központokkal elindított folyamat 

kiszélesítése, hogy a vállalkozások – bárhol is működjenek az EU-ban –, mindenütt könnyen 

hozzáférhessenek a legújabb technológiákhoz termékeik minőségének javítása, folyamataik 

erőforrás-hatékonyságának maximalizálása és az új üzleti modellek adaptálása céljából.  

 

Segíteni fogom az energiaigényes iparágakat abban, hogy aktív európai gazdasági diplomáciai 

támogatással biztosítani tudják a tiszta technológiákhoz és infrastruktúrához szükséges 

nyersanyagokat, és a tagállamokkal együttműködve, a magas szintű környezetvédelmi és 

szociális normák betartása mellett minél többet tudjanak előállítani, fejleszteni, 

újrahasznosítani és újra felhasználni azokból.  

 

Végül pedig nyomon kell követnünk az egyes ágazatokban elért előrelépéseket, illetve a 

támogató szakpolitikai környezet kellő időben történő kialakítását. Ehhez olyan elemző 

munka és irányítási keret szükséges, amelyekben az ipar, az energiaágazat, a 

hulladékgazdálkodási és infrastrukturális ágazatok, a tagállamok, a Bizottság és a civil 

társadalom közösen vesznek részt. Örömmel számolok be rendszeresen a megfigyelőközpont 

által tett megállapításokról, és azokat készséggel megvitatom Önökkel. 
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A meghallgatás során számos alkalommal említette a kkv-kat. Mindannyian egyetértünk 

azzal, hogy hozzájárulnak az európai gazdasághoz, de kötelezettséget vállalna-e a 

kisvállalkozói intézkedéscsomag felülvizsgálatára? 

 

Véleményem szerint aktualizálni kell az európai kisvállalkozói intézkedéscsomagban 

meghatározott tíz alapelvet, hogy azok tükrözzék a kkv-k előtt álló olyan új kihívásokat, mint 

a digitalizáció és a fenntarthatóság. 

Átfogó koncepciómmal összhangban ez pragmatikus és alulról építkező megközelítést kíván, 

amely az összes érintett szereplővel – többek között az Európai Parlamenttel is – folytatott 

konzultációra alapozott hatékony intézkedéseket eredményez. Az új kkv-követ is minden 

bizonnyal támogatni fogja e törekvésemet.  

Az általunk közösen kialakítandó kkv-stratégia különösen a következőkre irányulna: 

 

i. a szabályozási és adminisztratív akadályok csökkentése;  

ii. a késedelmes fizetések elleni küzdelem; 

iii. a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása:  

iv. annak biztosítása, hogy az egységes piaci szabályok figyelembe vegyék a kkv-k 

sajátosságait; 

v. a megfelelő hálózatok és programok mozgósítása annak érdekében, hogy a kkv-k 

rendelkezzenek a szükséges készségekkel és támogatást kapjanak az új kihívásokkal 

való szembenézéshez. 

A kérdést fentebbi válaszomban tárgyalom részletesebben, melyben kitértem arra, hogy 

milyen konkrét intézkedéseket kívánok hozni a kkv-k által tapasztalt nehézségek kezelésére. 

 

Meg fogja-e hozni a szükséges jogalkotási intézkedéseket annak érdekében, hogy 

európaibb hálózati piac alakuljon ki, különös tekintettel a távközlés szabályozására és a 

nagy mértékben széttagolt digitális infrastruktúrára, a fogyasztókkal szembeni 

visszaélések (pl. barangolási rendelet) és a piaci hiányosságok (pl. a vidéki térségeket le 

nem fedő nagy sebességű hálózatok) elkerülése érdekében konkrét intézkedésekkel? 

 

 

A roamingdíjak eltörlése – amelyhez az Európai Parlament nagymértékben hozzájárult – 

2017. június 15. óta hatályos. Az intézkedés szerepel az európaiak által leginkább nagyra 

értékelt 20 uniós fellépés között. 2018 nyarán a barangolási adathasználat az EU-ban 12-szer 

magasabb volt, mint a barangolási díjak eltörlése előtti nyáron. Meg fogom tenni a szükséges 

lépéseket – köztük jogalkotási intézkedéseket is – azért, hogy az európaiak az elkövetkező 

években is többletdíjak nélkül részesüljenek a roaming előnyeiből, és hogy a 

nagykereskedelmi piacok is jól működjenek. Idén december 15-ig felülvizsgálati jelentést 

fogok benyújtani az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely felméri, hogyan vált be az 

elmúlt két évben a „belföldi díjas barangolás” elnevezésű intézkedés. A Bizottság tavalyi 
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időközi jelentése és a nemzeti szabályozók európai testülete (BEREC) által a közelmúltban 

közreadott vélemény egyformán arra a következtetésre jutott, hogy a belföldi díjas barangolás 

rendszere jól működött, de vannak még javítandó területek.   

 

Elkötelezett vagyok a gigabitalapú társadalomra vonatkozó, 2025-re kitűzött célok teljesítése 

és az 5G cselekvési terv végrehajtása iránt. Ez például azt jelenti, hogy minden háztartásnak, 

még a vidéki területeken is, legalább 100 Mbit/s sebességű, gigabites sebességre fejleszthető 

hozzáféréssel kell rendelkeznie. Tisztában vagyok azzal is, hogy Európában még mindig 

vannak olyan (többnyire vidéki) területek, ahol még az alapvető fix vagy mobil 

internetkapcsolat is hiányzik, és a digitális szakadék sürgető problémájának kezelése kiemelt 

prioritásom lesz. 

 

Az Európai Parlament és a Tanács tavaly elfogadta az Európai Elektronikus Hírközlési 

Kódexet, amely új szabályozási keretet alakít ki az új digitális infrastruktúrába – mind az 

üvegszálas hálózatokba, mind az 5G-be – irányuló versenyképes beruházások ösztönzésére, 

ezáltal javítva a konnektivitást minden európai polgár javára. A Kódex rendkívül konkrét 

intézkedéseket tartalmaz e cél elérése érdekében. 

Az Európai Parlament eltökéltségének köszönhetően a megfizethető és megfelelő minőségű 

széles sávú internet-hozzáférési szolgáltatáshoz való egyetemes jog is a Kódex része lett. Ezt 

a jogot a tagállamoknak kell garantálniuk, amennyiben a piac által kínált megoldások ehhez 

nem elegendőek. A Kódex a végfelhasználó védelmét szolgáló szabályok magas szintű 

harmonizálásával mozdítja elő az egységes piac ügyét, többek között olyan intézkedések 

révén, amelyek bármely helyszínen és minden polgár számára jelentősen javítják a segélyhívó 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést.   

 

Kiemelt célom lesz a Kódex megfelelő és kellő időben történő végrehajtása. A Bizottság 

biztosítani fogja, hogy valamennyi felhatalmazáson alapuló és végrehajtási intézkedés 

benyújtásának menetrendjét maradéktalanul betartsák. Eltökélt szándékom, hogy szorosan 

együttműködjek a tagállamokkal és a BEREC-kel ennek érdekében. Az átültetés – teljes vagy 

részleges – késedelme esetén habozás nélkül megteszem a szükséges lépéseket, többek között 

pénzügyi szankciók kiszabását kérve a tagállamokra. 

 

Az infrastrukturális beruházások fő meghatározó tényezője a költség. Az optikai hálózat 

kiépítési költségeinek akár 80%-át az építési munkálatok (például vezetékásás, kábelfektetés 

stb.) teszik ki. Továbbra is keresni fogom a módját az akadályok felszámolásának, a széles 

sávú infrastruktúra terén a széttöredezettség elkerülésének, valamint a nagyon nagy 

kapacitású hálózatokba irányuló beruházások költségcsökkentésének.  

 

Ezért megbízatásom alatt aktualizálni szeretném a széles sávú hálózatok kiépítési 

költségeinek csökkentéséről szóló irányelvet, a szükségtelen és költséges adminisztratív 

terhek csökkentése jegyében, melyek jelentősen akadályozhatják és késleltethetik a hálózat 

kiépítését. Tovább kell javítanunk a meglévő intézkedés hatékonyságát, tovább egyszerűsítve 

az engedélyeket és eljárásokat, illetve reagálóképesebbé téve a mérnöki munkát, az egyéb 

infrastruktúrákkal (út- és energiahálózat stb.) való koordináció javítása révén. Ez fontos 
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lehetőséget kínál arra, hogy új jogszabályok révén biztosítsuk az ágazat általános 

adminisztratív terheinek csökkentését. 

Társadalmunk és gazdaságunk digitalizálásának következő lépése a dolgok internete, melynek 

köszönhetően a tárgyak és az emberek kommunikációs hálózatokon keresztül 

összekapcsolódnak, és jelentéseket küldenek egymásnak státuszukról vagy az őket körülvevő 

környezetről. A dolgok internete új szabályozási kihívásokat fog teremteni. Folytatni kívánom 

a jelenlegi szabályozási keret felülvizsgálatát, és szükség esetén intézkedéseket javaslok majd 

az európai piac felaprózódásának megakadályozására e területen. 

 

A Bizottság emellett tavaly 3 milliárd euró értékű közvetlen uniós támogatást irányzott elő 

olyan területeken, ahol a piaci szereplők önmagukban nem képesek biztosítani a szükséges 

beruházásokat; ez az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz digitális programja („CEF 

Digital”). Az Európai Parlament támogatásával kitartóan küzdeni fogok azért, hogy 

megvédjem e létfontosságú beruházási keretet a többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások 

során. A „CEF Digital” program kiterjesztené a rendkívül sikeres WiFi4EU programot, hogy 

az uniós forrásokból létrehozott konnektivitás elérhesse a legtávolabbi európai közösségeket 

is. Emellett támogathatna olyan új finanszírozási eszközöket, mint a CEF Szélessávfejlesztési 

Beruházási Alap, amely már megkezdte a helyi üvegszálas hálózatokba való beruházást.  

 

Ezek a közvetlen uniós intézkedések önmagukban nem elegendőek: a tagállamok a piac 

súlyos hiányosságai esetén felhasználhatják az európai strukturális alapok keretében részükre 

előirányzott összegek egy részét. Együtt fogok működni a tagállamokkal és az illetékes 

bizottsági kollégákkal az infrastruktúra-fejlesztések biztosítása érdekében, különösen olyan 

esetekben, amikor a piac önmagában nem tud eredményeket elérni. 
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5/ KÜLSŐ VONATKOZÁSOK 

A meghallgatás során jogosan vetette fel, hogy a belső piac és a külső piac ugyanazon 

érme két oldala. Iparunk támogatásának megerősítése érdekében hajlandó-e a külső 

piacért felelős kollégájával közösen felülvizsgálni az állami támogatásokra vonatkozó 

iránymutatásokat? Von Der Leyen elnök szociális és környezetvédelmi adóztatást 

javasol az Unió külső határain, és ezt az elképzelést meghallgatása során Ön is 

támogatta. Konkrétabban milyen intézkedéseket fog hozni Ön és a Bizottság a 

tisztességtelen munkaügyi és környezetvédelmi feltételeken, valamint az ILO 

előírásainak vagy a Párizsi Megállapodásnak való meg nem felelésen alapuló verseny 

kezelésére? A WTO-n belül rendelkezésre áll egy tárgyalási mozgástér, amint azt az 

Egyesült Államok által kivetett adókat támogató közelmúltbeli döntése is mutatja. 

Milyen ellenintézkedéseket fog hozni a WTO-n belül az Egyesült Államok által 

támasztott tisztességtelen versennyel szemben? 

 

 

Az 500 millió fogyasztó és 22 millió vállalkozás alkotta egységes piac Európa legerősebb 

eszköze ahhoz, hogy érdekeinket világszerte előmozdítsuk.  

Az egységes piacon a verseny kedvez a kiválóságnak is. Meggyőződésem, hogy a legjobb 

védelem maga a kiválóság. Az egységes piac támogatja az innovációt és ezáltal a 

termelékenységet, továbbá a fogyasztók javára alacsony szinten tartja az árakat. Ez egyike 

azon uniós szakpolitikáknak, amelyek megalapozzák az EU határozott globális befolyását. A 

digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök értékeli és felülvizsgálja majd az 

európai versenyszabályokat – ideértve az állami támogatási szabályokat és az 

iránymutatásokat – annak biztosítása végett, hogy az uniós versenypolitika és szabályok 

megfeleljenek a korszerű gazdaság támasztotta igényeknek.  

Az állami támogatási szabályok jól alkalmazhatók, amikor piaci hiányosságot tapasztalunk. 

Így például a fent említett, közös európai érdeket szolgáló fontos projektek állami 

támogatásokra vonatkozó keretrendszere lényeges szerephez jut az európai értékláncok 

megerősítésében az olyan esetekben, amikor közös európai érdek forog kockán, ám az egyes 

tagállamok vagy ágazatok nem rendelkeznek az önálló fellépést lehetővé tevő kapacitással. A 

Bizottság 2018-ban 1,75 milliárd euró támogatást hagyott jóvá egy négy tagállam (az 

Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Olaszország) által közösen tervezett és 

bejelentett mikroelektronikai projektre. A beruházás teljes becsült összege közel 8 milliárd 

eurót tesz ki, ami jól mutatja, hogy a támogatás további 6 milliárd euró összegű 

magánberuházást mozgósított. Ez a támogatás hiányában nem valósult volna meg.  

Amint a szükséges feltételek teljesülnek, az európai ipar versenyképességének fokozása 

érdekében támogatni fogom új, közös európai érdeket szolgáló projektek kidolgozását.  

Ami a külső vonatkozásokat illeti, az egységes piac a legerősebb eszközünk ahhoz, hogy 

Európa érdekeit világszerte előmozdítsuk. Az EU mindig is határozottan támogatta a 

szabályalapú multilaterális rendszereket, és ez a jövőben sem lesz másként.  
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Az EU globális normák kialakítását szorgalmazó képessége elengedhetetlen ahhoz, hogy a 

globális szabályokat alapvető értékeink mentén formáljuk, miközben vállalkozásainkat is 

kedvező helyzetbe hozzuk. A digitális egységes piac sikere igen jó példa minderre: az 

általános adatvédelmi rendelettől kezdve a kiberbiztonsági tanúsításon át a platformok és az 

üzleti felhasználók közötti kapcsolatok területén érvényes új szabályokig hozzájárultunk a 

globális szabályok alakításához. Ezt a szemléletet egyéb területeken – például a mesterséges 

intelligencia területén – tovább lehetne fejleszteni. 

 

A globális normák kialakításának képességét azok a megállapodások is megerősítik, 

amelyeket legközelebbi globális partnereinkkel – többek között Japánnal, Kanadával és 

Szingapúrral – kötöttünk. E kereskedelmi megállapodások olyan szabályozási párbeszédeket 

is magukban foglalnak, melyek alapvető jelentőségűek ahhoz, hogy partnereink szabályozási 

kerete egyre inkább a saját normáinkhoz igazodjon. Portfóliómon belül folytatni fogom az e 

téren megkezdett munkát.  

Ugyanakkor az egyenlő versenyfeltételek nem minden esetben adottak. E tekintetben kiemelt 

prioritás a Kereskedelmi Világszervezet reformjában vállalt vezető szerep (elsősorban a 

támogatások, a kikényszerített technológiatranszfer és a vitarendezés terén), mely a 

kereskedelempolitikáért felelős biztos közvetlen felelősségi körébe tartozik. Azon kell 

munkálkodnunk, hogy globális szinten is egyenlő versenyfeltételek érvényesüljenek, és 

kiaknázzuk eszközeinket az olyan esetekben, amikor e feltételek nem adottak. Az EU-

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

A Bizottság megválasztott elnökének felhívása értelmében preferenciális kereskedelmi 

megállapodásaink végrehajtására és érvényre juttatására fokozott figyelmet kell fordítani. 

Szorosan együtt fogok működni a kereskedelempolitikáért, valamint a foglalkoztatásért 

felelős biztosokkal annak érdekében, hogy kereskedelmi eszközeinket garantáltan a 

fenntartható fejlődés szolgálatába állítsuk, ideértve a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 

egyezményeiben és a Párizsi Megállapodásban rögzített magas szintű környezetvédelmi és 

munkaügyi normák betartását. A gazdaságpolitikai biztos tevékenységi körébe tartozik majd a 

szén-dioxid-vám kibocsátásáthelyezés elkerülése érdekében történő bevezetése, a WTO 

szabályainak megfelelően. 

A közbeszerzésről szóló globális WTO-megállapodás (GPA) összefüggésében a 

közbeszerzések terén továbbra is törekedni fogok a tisztességes versenyre és az egyenlő 

versenyfeltételekre. Akkor azonban, amikor az egyenlő versenyfeltételek nem érvényesülnek, 

nem riadhatunk vissza eszközeink használatától. Például a GPA nem részes államainak 

külföldi ajánlattevői az ilyen esetekben legyenek kizárhatók. Ezen túlmenően is különösen 

fontos, hogy az állami szervek meggyőződjenek arról, hogy a harmadik országbeli 

ajánlattevők – országuk jogrendjétől függetlenül – igazodnak környezetvédelmi, 

éghajlatvédelmi és szociális normáinkhoz.  

Az EU sokat nyerhet a külföldi befektetésekből, amelyek létfontosságú szerepet játszanak 

gazdaságunkban. Ugyanakkor a stratégiai ágazatainkra irányuló beruházások az utóbbi 

években növekedést mutattak. Kína ipari stratégiát dolgozott ki azzal a céllal, hogy 
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felszámolja az EU-val és az USA-val szembeni technológiai szakadékot. Ez több tízmilliárd 

dollárnyi állami beruházást is maga után von, melynek következtében a beruházások teljes 

összege – valamennyi forrás figyelembevételével – eléri a 100–150 milliárd dollárt, ideértve 

az olyan stratégiai fontosságú technológiákban – például a félvezetők terén – érdekelt 

államitulajdonban lévő vállalatokat is.  Friss jelentések arról számolnak be, hogy az uniós 

startupok 30%-át egyesült államokbeli vállalatok vásárolják fel, és ezek is biztosítják az 

ügyletek értékének felét. Szorosan együtt fogok működni a kereskedelempolitikáért felelős 

biztossal a közvetlen külföldi befektetésről (FDI) szóló, 2020 októberében hatályba lépő 

rendelet végrehajtásában. A kritikus digitális infrastruktúrákat és technológiákat (mint például 

a távközlés, a kibernetika, a mesterséges intelligencia vagy a félvezetők) a rendelet külön 

átvilágításra szoruló releváns területként említi. 
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6/ DIGITÁLIS SZFÉRA 

Míg minden biztos köteles a jogszabályokat tiszteletben tartani és az emberek alapvető 

jogait megvédeni, az automatizált tartalomszűrők valamely jogi előírás érvényesítésének 

eszközeként való használatát bírálatok érték, amelyek szerint sértik az alapvető jogokat. 

Hogyan fogja biztosítani, hogy az új DSA úgy tartsa tiszteletben az alapvető jogokat, 

hogy nem kötelezi az online platformokat a tartalmak ellenőrzésére, és fenntartsa a 

származási ország elvét, amely a határokon átnyúló szolgáltatások nyújtása 

szempontjából elengedhetetlen az európai társaságok számára? 

 

Az Európai Bizottságra, csakúgy mint a tagállamokra, kötelező érvényű az Európai Unió 

Alapjogi Chartája. A szólásszabadságot ebben az összefüggésben különösen tiszteletben kell 

tartani. Az internetnek szabadnak és nyitottnak kell maradnia.  

Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül az illegális online tevékenységeket sem. Jó 

példa erre a széles sávú digitális fejlődéssel foglalkozó ENSZ-bizottság 2019. októberi 

jelentése, amely arra a következtetésre jutott, hogy az Internetes Forróvonal-szolgáltatók 

Nemzetközi Szövetsége által is megerősített illegális képek és videók száma 2016 és 2018 

között 83%-kal nőtt.  

Az illegális online tartalmak hatékony kezelését célzó intézkedésekről szóló 2018-as 

bizottsági ajánlás1 jó irányba mutat azáltal, hogy elősegíti a felhasználók aktív részvételét. A 

jelenlegi Bizottság jelentős lépéseket tett az audiovizuális médiaszolgáltatások (a részleteket 

lásd lejjebb) és a szerzői jogok területén jelentkező legsürgetőbb kérdések kezelése 

érdekében, és hasonlóképpen említésre méltó az online terrorista tartalomra vonatkozó 

rendeletjavaslat. A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálynak nem célja, hogy ezt a vitát 

újranyissa. Sokkal inkább az a feladata, hogy kiegészítse ezeket a szabályokat, és kiterjessze 

azokat a digitális szolgáltatások széles skálájára, a klasszikus internetes infrastruktúrától a 

közösségi médiaszolgáltatásokig.   

Ugyanakkor a tagállamok is elkezdtek nemzeti szintű jogszabályokat elfogadni ezen a 

területen, melynek következtében szükség lehet az egységes piacon mutatkozó jogi 

széttöredezettség kezelésére.  

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály kidolgozása során meg kívánom vizsgálni az 

illegális tartalmak bejelentésére és az azokkal szembeni fellépésre szolgáló, világosabb és 

összehangolt eljárásokra való igényt, csakúgy mint az online platformok tartalommoderálási 

tevékenységeivel szemben támasztott követelmények fokozott átláthatóságát.  

Megfelelő egyensúlyt kell teremtenünk a különböző jogok és érdekek között. Az új szabályok 

iránti igények értékelése során arra törekszem, hogy az elektronikus kereskedelemről szóló 

irányelv 15. cikkével összhangban az alapvető jogok online védelmének egyik pilléreként 
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továbbra is tilos legyen az általános nyomon követésre való kötelezettség. A szűrés nélküli 

vagy általános online nyomon követés elfogadhatatlan. 

Annak érdekében, hogy a digitális szolgáltatásra szakosodott 10 000 európai startupunk teljes 

mértékben ki tudja aknázni a digitális egységes piac jelentette előnyöket, az irányelv 

alapelveinek megtartása mellett fel szeretném mérni a világosabb és összehangoltabb 

szabályozásra való igényt. Ebben az összefüggésben az elektronikus kereskedelemről szóló 

irányelvben rögzített, a származási országra vonatkozó elv változatlan marad. Hatékonyabb 

végrehajtásra és a különböző érintett hatóságok közötti jobb együttműködésre van szükség. 

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály előkészítéséhez intenzív konzultációt és 

adatgyűjtést fogunk folytatni, melynek a civil társadalom, a nemzeti hatóságok, a 

vállalkozások és a tudományos élet széles körű bevonása mellett egy alapvető jogokra 

összpontosító hatásvizsgálat is a részét képezi. A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály 

pontos hatályának és intézkedéseinek kidolgozása során szorosan együtt fogok működni a 

digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnökkel.  
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7/ DÍZELBOTRÁNY 

Európában a levegőszennyezés jelenti a közegészségügyet érintő legnagyobb környezeti 

kockázatot, mivel évente 500 000 ember korai halálát okozza. Amint arra az Európai 

Számvevőszék is rámutatott, az Unió nyilvánvalóan nem kezeli megfelelően ezt a 

válságot. A dízelbotrány után négy évvel a tagállamok még mindig vonakodnak kötelező 

visszahívásokat kibocsátani. Ennek következtében közútjainkon továbbra is mintegy 51 

millió, komoly szennyezést okozó dízeljármű közlekedik. Ugyanakkor az Európai 

Bizottság javaslatot tett a 715/2007/EK rendelet módosítására, újra bevezetve azokat a 

valós kibocsátásra vonatkozó megfelelési tényezőket, amelyeket az Európai Bíróság 2018 

decemberében megsemmisített, és ezáltal továbbra is lehetővé téve a gyártók számára, 

hogy az Euro 6 rendeletben meghatározottnál akár 2,1-szer magasabb NOx-kibocsátású 

járműveket hozzanak forgalomba az Unió piacán. A 2020. szeptemberben hatályba lépő 

új típusjóváhagyási keret révén Ön mint biztos hatáskörrel rendelkezik majd a 

megfelelést ellenőrző járműtesztek és -vizsgálatok elvégzésére, uniós szintű visszahívások 

elindítására és az autógyártók számára nem megfelelő járművenként legfeljebb 

30 000 EUR összegű igazgatási bírság kiszabására. 

Kötelezettséget vállal-e arra, hogy teljes mértékben él majd ezzel az új hatáskörrel, és 

megfelelő eszközöket fordít majd arra, hogy legkésőbb 2020 végéig független uniós 

teszteket végezzenek el valamennyi olyan járművön, amely feltételezhetően kiiktató 

eszközzel van felszerelve, ideértve az EA 288 motorral felszerelt járműveket is? Az 

Európai Bíróság ítéletének fényében, amely kimondta, hogy „az RDE-vizsgálat 

eredményeként” még a végleges megfelelési tényezővel sem „lehet meghatározni, hogy a 

vizsgálat tárgyát képező jármű megfelel-e e határértékeknek, vagy sem, vagy akárcsak 

megközelíti-e őket”, kötelezettséget vállal-e arra, hogy visszavonja az elődje által 

előterjesztett új RDE-javaslatot, és biztosítja, hogy a jövőben megfelelőségi tényezők ne 

kerülhessenek uniós jogszabályba? 

 

 

Helyénvaló foglalkozni azzal a közegészségügyi és környezeti kockázattal, amelyre a 

dízelbotrány nyomán lettünk figyelmesek. Az emberi egészséggel és a környezettel 

kapcsolatos magas szintű biztonsági normák tiszteletben tartása mindig is elsődleges 

szempont lesz számomra. 

Biztosként gondoskodni fogok arról, hogy a dízelbotrány vagy ahhoz hasonló ne 

ismétlődhessen meg, ugyanakkor azért is kezeskedem, hogy annak valamennyi 

következményével behatóan foglalkozni fogok. A dízelbotrány Európa-szerte 8,5 millió 

gépkocsit érintett; ezek közül a nemzeti típusjóváhagyó hatóságokkal egyetértésben 7 milliót 

visszahívtak, megjavítottak vagy korszerűsítettek.  

Tisztában vagyok azzal, hogy még ennél is többet kell tennünk. Az Európai Parlament 

gyorsan reagált az esetre, és 2016 márciusában életre hívott egy különbizottságot. 

Jelentésében e különbizottság többek között felszólította a Bizottságot, hogy igazítsa ki a 

szabályozási keretet, valamint felkérte a tagállamokat, hogy a végrehajtás és a 

piacfelügyeletet megerősítése mellett alkalmazzanak szankciókat is.  
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Biztosi tisztségemben az új típusjóváhagyási rendelet nyomán teljes hatáskörömmel élve 

biztosítanám, hogy a tagállamok visszahívják a dízelbotrány révén érintett fennmaradó 

járműveket. 

Ehhez először is biztosítanunk kell, hogy az új típusjóváhagyási rendelet szabályai jövő év 

szeptember 1-jétől teljes mértékben alkalmazhatók legyenek. Ennek szellemében törekszem 

arra, hogy a végrehajtási jogszabálycsomagot addigra teljeskörűen elfogadják. Tisztában 

vagyok azzal, hogy a Parlament kiemelt figyelemmel fogja kísérni a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok elfogadását.  

A Bizottság már eddig is jelentős erőfeszítéseket tett ennek érdekében, többek között 

megkezdte a Közös Kutatóközpont (JRC) független vizsgálatok elvégzésére hivatott tesztelési 

kapacitásának és infrastruktúrájának kiépítését. 

Ezeknek az új kompetenciáknak köszönhetően a Bizottság 2020. szeptember 1-jétől 

kezdődően minden bizonnyal képes lesz a megfelelést ellenőrző járműtesztek és -vizsgálatok 

elvégzésére, ideértve adott esetben az EA 288 motorral felszerelt járműveket is. A Bizottság 

ezenfelül közös ellenőrző látogatások révén fogja értékelni és nyomon követni a 

típusjóváhagyásért felelős nemzeti hatóságok teljesítményét. Mindehhez szoros 

együttműködést kell kialakítani a tagállamokkal, biztosítva, hogy azok eleget tegyenek a 

szabályok 2020. szeptember 1-jétől történő alkalmazására vonatkozó kötelezettségüknek. 

Egy adott járműtípus esetében a megfelelés hiányának feltárásához nincs szükség a 

forgalomban lévő összes gépkocsi vizsgálatára. A célzott és jól kialakított, meghatározott 

mintán végzett vizsgálatok révén feltárható az esetleges meg nem felelés, és az ilyen 

esetekben kötelező lesz elvégezni a megfelelést biztosító beavatkozásokat. Ha egy gépkocsi 

meg nem felelése megállapítást nyer, élni fogok a Bizottságra ruházott valamennyi 

hatáskörrel, azaz akár az egész EU-ra kiterjedő visszahívás, a megadott típusjóváhagyások 

felülbírálása, vagy szankciók lehetőségével is. 

Küzdeni fogok annak biztosítása érdekében, hogy a JRC az uniós piacon forgalomba hozott 

gépkocsikkal kapcsolatos feladatai teljesítéséhez, illetve a gépkocsik környezeti és biztonsági 

teljesítményének ellenőrzéséhez megfelelő felszereltséggel rendelkezzen. A többéves 

pénzügyi keret összefüggésében e törekvéshez a Parlament támogatására is szükségem lesz. 

Hosszú távon értékelnünk kell majd, hogy az új kompetenciák elérik-e a kívánt eredményeket, 

illetve hogy a kibocsátás és a biztonság ellenőrzésére új, más megközelítést alkalmazó 

rendszert kell-e bevezetnünk. Jelenleg semmilyen lehetőséget nem zárok ki. 

A kibocsátást sokkal jobb forgalmi, mint laboratóriumi körülmények között mérni. Ezért az 

EU olyan szabályokat léptetett életbe, amelyek a valós vezetési feltételek melletti kibocsátás 

(RDE) vizsgálatát írják elő. A közúti használat során való tesztelés azonban jóval 

összetettebb, és a szabályok kiigazítását teszi szükségessé. A társjogalkotók által jelenleg 

tárgyalt RDE-javaslatban is szereplő megfelelési tényezők figyelembe veszik azokat a 

technikai és statisztikai bizonytalanságokat is, melyek a kibocsátás közúti használat, illetve 

laboratóriumi vizsgálatok során való mérésével kapcsolatosak. A Törvényszék RDE-
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rendelettel kapcsolatos ítélete nem értékelte a rendelet tartalmát; azt mondta ki, hogy az 

alkalmazott jogi eszköz nem volt megfelelő. Ennek nyomán a Bizottság a Törvényszék 

elképzelésének megfelelően egy olyan javaslatot fogadott el, mely formailag együttdöntési 

eljárás keretében elfogadott jogszabály. Mivel a mérőberendezések teljesítménye várhatóan 

javulni fog, a cél az ilyen megfelelési tényezők fokozatos csökkentése vagy kiküszöbölése a 

javasolt jogszabályban előírt éves felülvizsgálat révén. A tényezőket illetően a végső döntést a 

társjogalkotók hozzák. 

Az Egyesült Államok és az EU jogrendszere nyilvánvalóan különbözik. Európában a 

közelmúltban jelentős előrelépést értünk el az „Új megállapodás a fogyasztói érdekekért” 

csomag révén, ugyanakkor az összes uniós fogyasztóval szembeni méltányos bánásmód 

biztosítását még tovább lehetne javítani. Együtt fogok működni a fogyasztóvédelem terén 

illetékes jogérvényesülésért felelős biztosjelölttel, hogy megvizsgáljuk, a hasonló csalások 

esetén miként javítható az európai fogyasztókkal szembeni bánásmód. 

A dízelbotrányon túlmutatva hadd hangsúlyozzam, hogy teljes mértékben elkötelezett vagyok 

az európai zöld megállapodás mellett, és készen állok arra, hogy megtegyem a szükséges 

lépéseket az alacsony kibocsátású és kibocsátásmentes járművek előmozdítása érdekében. A 

környezetbarátabb járművek fontos szerepet játszanak abban, hogy teljesítsük a „Tiszta 

levegőt” szakpolitikai csomag vállalásait, törekedve a Bizottság zéró légszennyezés 

célkitűzésének megvalósítására.  
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8/ KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG 

A Bizottság megválasztott elnöke, von der Leyen ígéretet tett az erőforrás-intenzív 

iparágak szén-dioxid-mentesítésére. Annak lehetővé tétele, hogy az ipar 2050-ra 

éghajlati szempontból semleges legyen, kihívás lesz, ugyanakkor nagyszerű lehetőség is 

arra, hogy biztosítsuk az Unió vezető szerepét a körforgásos, éghajlatbarát és 

biztonságos termékek és technológiák terén. A körforgásos gazdaságról szóló jelenlegi 

csomag elsősorban nem jogalkotási intézkedéseken alapult, és nem éri el az ahhoz 

szükséges hatást, hogy az Unió eleget tegyen a Párizsi Megállapodás szerinti 

kötelezettségeinek. Figyelembe véve, hogy az erőforrás-hatékonyságot és a 

fenntarthatóságot a tervezés és a gyártás legkorábbi szakaszába be kell építeni: 

Milyen konkrét energia- és erőforrás-hatékonysági követelményeket támaszt majd az 

erőforrás-intenzív iparágakkal szemben? Szándékozik-e javaslatot tenni egyes 

ágazatokra (pl. textil-, építőipar stb.) vonatkozó intézkedésekre, és ezt egy átfogóbb 

megközelítéssel kiegészíteni azáltal, hogy egy általános erőforrás-hatékonysági célt tűz 

ki, amely az európai szemeszter keretében nyomon követendő konkrét mutatókat foglal 

magában? A körforgásos gazdaságra való átállást vezetni hivatott egyik eszköznek a 

közbeszerzésnek kellene lennie. Milyen konkrét intézkedéseket fog hozni a fenntartható 

és tisztességes ellátási láncoknak a fenntarthatósági odaítélési kritériumok következetes 

használata általi előmozdítása érdekében? 

 

Mély meggyőződésem, hogy további erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy gazdaságunk 

teljes mértékben körforgásos legyen. A biztosi testületen belül ambiciózus álláspontot fogok 

képviselni, melynek alapját a körforgásos gazdaságra vonatkozó első cselekvési terv képezi. 

Ha el akarjuk érni a párizsi megállapodás célkitűzéseit, a teljes mértékben körforgásos 

gazdaság kialakítása elengedhetetlen.  

Ennek érdekében a környezetért és az óceánokért felelős biztossal javaslatot fogunk tenni a 

körforgásos gazdaságra vonatkozó második cselekvési tervre, mely teljes mértékben 

összhangban áll majd az európai zöld megállapodással és az új ipari stratégiával. 

A szabályozást tekintve meg kell könnyíteni a hulladékhoz való hozzáférést és a 

hulladékhasznosítást. Csakis így biztosítható, hogy a hulladék hasznosítható és hasznosuló 

erőforrást jelentsen. E célból támogatni fogom a környezetért és az óceánokért felelős biztost 

a hulladékszállításról szóló rendelet egyszerűsítésében, hogy a hulladék könnyebben 

mozoghasson az EU-n belül, ami elősegíti az újrahasznosítást, illetve a megfelelő 

újrafeldolgozó létesítményekhez való hozzáférést. Olyan együttműködést szándékozom 

kialakítani a biztossal, melynek nyomán egyértelműsíthetők és fokozatosan harmonizálhatók 

a hulladékstátusz megszűnésének kritériumai. Ez utóbbit illetően ma még komoly eltérések 

mutatkoznak tagállamonként, ami gátat vet e potenciális erőforrás lehető legjobb 

felhasználásának. Emellett új szabályozási kezdeményezéseket is kívánok indítani, melyek 

javítanák a magas körforgásos potenciállal bíró konkrét értékláncok – például az 

akkumulátorok, a csomagolóanyagok és a csomagolási hulladék – körforgását.  
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A hulladékhasznosításon túlmutatóan azonban egyaránt fontos a lehetőségekhez mérten 

elkerülni a hulladék keletkezését. Éppen ezért szándékozom élni a környezettudatos 

tervezésről szóló irányelv nyújtotta lehetőségekkel, mely 2015 óta nem csak a termékek 

energiahatékonysági tulajdonságaira terjed ki, hanem egyre intenzívebben foglalkozik a 

körforgásos gazdasághoz köthető egyéb aspektusokkal is, köztük a termékek tartósságával és 

javíthatóságával. Példaként hadd említsem, hogy a digitális eszközök – első lépésként a 

mobiltelefonok – energetikai és körkörösségi követelményeinek meghatározása érdekében 

szeretném felgyorsítani az e szabályozási kereten belül folytatott munkát.  

A klímasemleges és körforgásos gazdaságra való átállás egyik eszközének a közbeszerzésnek 

kell lennie. Az állami szervek az uniós GDP 14%-ának megfelelő költségvetéssel 

gazdálkodnak (ez évente hozzávetőlegesen 2 billió euró). Kiemelt beruházónak számítanak az 

éghajlat és a környezet szempontjából kritikus ágazatokban, többek között a mobilitás, az 

építőipar vagy az infrastruktúrák területén.  

Ma már számos esetben alkalmaznak termékspecifikus, önkéntes „zöld” kritériumokat, 

melyek révén az állami szervek a közbeszerzés során fenntarthatósági és innovációs 

megfontolásokat is érvényre juttathatnak. Ugyanakkor szükség mutatkozik arra, hogy az ilyen 

kritériumok az eddig érintetlen területekre, különösen az információs és kommunikációs 

technológiákra (IKT) is vonatkozzanak. A tiszta üzemű gépjárművekről szóló, a közelmúltban 

elfogadott irányelv kötelező célkitűzéseket tartalmaz egyes járművek állami beszerzésére 

vonatkozóan. A hatóságok ugyanakkor gyakorta vonakodnak a közbeszerzési irányelvek 

nyújtotta lehetőségek kihasználásától, melynek oka a megfelelő készségek vagy kompetencia, 

illetve a könyvvizsgálati és felülvizsgálati eljárások esetén alkalmazandó körültekintő 

megközelítés hiánya. Ezen változtatnunk kell, nagyobb erőfeszítésekre van szükség.  

Álláspontom szerint a környezetért és az óceánokért felelős biztossal együttműködve 

konzultálnunk kellene valamennyi érdekelt féllel (nem kormányzati szervezetekkel, gazdasági 

szereplőkkel, állami szervekkel) arról, hogy i. miként alakítható ki iránymutatás a címkék és 

az életciklusköltség-elemzés tekintetében; és ii. miként vezethetők be a munkaügyi és 

környezetvédelmi előírásoknak való megfelelőség ellenőrzésére és nyomon követésére 

szolgáló hatékony rendszerek a szállítói lánc teljes hosszán. Ezen a területen az ágazati 

kezdeményezések részeként vizsgálhatnánk célzott jogalkotási intézkedéseket, például az 

IKT-ágazatban.  

Együtt fogok működni a tagállamokkal az állami szervek professzionalizálása érdekében. 

Tevékenyen hozzá fogok járulni a stratégiai beszerzéssel kapcsolatos tudatosság 

könyvvizsgálók és felülvizsgálati testületek körében való növeléséhez. 2020 elején közzé 

fogom tenni az állami szervekre vonatkozó európai kompetenciakeretet. 

 A klímasemlegességre való áttéréshez szükséges erőfeszítéseknek adott új lendület érdekében 

két új kezdeményezésre fogok javaslatot tenni, melyek szorosabbá fűzik a tagállamokkal való 

együttműködést.  
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Az első a „Fenntartható Közbeszerzés Vizsgálati Eszköz”, melynek segítségével az 

éghajlatváltozás nagyszabású állami infrastrukturális projektekre gyakorolt hatásai 

vizsgálhatók, elsősorban a mobilitás, az energetika és az olyan középületek kapcsán, mint 

például az iskolák és a kórházak. A javaslat alapját a nagy léptékű infrastrukturális projektek 

meglévő önkéntes előzetes értékelési mechanizmusa képezhetné. Együtt fogok működni a 

biztosi testülettel annak biztosítása érdekében, hogy minden jelentősebb uniós finanszírozású 

infrastrukturális projekt esetében sor kerüljön ilyen vizsgálatra.  

A második kezdeményezés az „Állami szervek az éghajlatért és a környezetért” elnevezésű 

javaslat, mely a városi, regionális és speciális ágazati központi közbeszerzési (például 

egészségügyi) szervek ajánlatkérői számára könnyíti meg a kooperatív közbeszerzéseket. 

Elkötelezem magam egy releváns uniós eszközöket mozgósító pénzügyi garanciarendszer 

létrehozása mellett, amely segítséget nyújtana az állami szerveknek a rendkívül innovatív 

termékek és szolgáltatások beszerzésével kapcsolatos pénzügyi kockázatok kezelésében. Már 

zajlik az a kísérleti projekt, mely a kibocsátásmentes építkezésekhez kapcsolódó építési 

munkák és termékek beszerzésével foglalkozik, elsősorban a nem mozgó gépekre 

összpontosítva. 

A műanyagokkal kapcsolatos uniós stratégia már rámutatott a közös, célzott fellépéssorozatok 

hatékonyságára. Az ipari szereplőkkel és a tagállamokkal létrehozott ilyen szövetségek 

modelljéből kiindulva újabb értékláncokat fogok létesíteni például a textíliák, az élelmiszer-

csomagolás vagy az építőipar vonatkozásában.   

Foglalkozunk majd azzal a ténnyel is, hogy az IKT azon kevés ágazatok egyike, ahol a 

kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátás folyamatosan növekszik. Megfelelő intézkedések 

hiányában az IKT-szektor energiaigénye és környezeti hatása valószínűleg gyorsan növekedni 

fog, ami gátat szab az európai zöld megállapodás célkitűzéseire gyakorolt kedvező hatásnak. 

Munkám során létre fogunk hozni a digitális ágazat számára egy olyan európai ipari modellt, 

mely az eddigiektől eltérően a fenntarthatóságot és a zöld növekedést helyezi a középpontba. 

Fel fogom mérni, hogy miként javítható a távközlési hálózatok, az adatközpontok, az 

adatáramlás és a számítási felhő energiahatékonysága. 

A körforgásos gazdaság modellje felé történő elmozduláshoz IKT-támogatásra is szükség lesz 

az ipari folyamatok optimalizálása és a releváns adatok kezelése érdekében. Csak egy példa: 

az IKT-technológiák (például a robotika, a mesterséges intelligencia, a nagy adathalmazok) 

hozzájárulhatnak a hulladékanyagok újrafelhasználásához: segíthetnek a tárgyak automatikus 

szétszerelésében, az értékes anyagok visszanyerésében, majd ezek termelési ciklusban történő 

újrabevezetésében. 

Azon fogok munkálkodni, hogy kollégáimmal együtt biztosítsuk a hozzáférést az olyan finanszírozási 

eszközökhöz, mint az InvestEU vagy a strukturális alapok. A Digitális Európa programot – a stratégiai 

digitális kapacitás kiépítésére összpontosító finanszírozási programot – az EU környezetvédelmi 

prioritásainak figyelembevételével alakították ki. A program hozzá kíván járulni a körforgásos 

gazdaság célkitűzéseihez többek között olyan technológiai eszközök rendelkezésre bocsátásával, mint 

a környezeti hatások megbízhatóbb előrejelzésére szolgáló fejlett számítástechnika és mesterséges 
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intelligencia; a szennyezőanyag-terhelés csökkentésére szolgáló technikák (például a precíziós 

gazdálkodás); és az erőforrás-hatékonyságot célzó megoldások, a hulladékcsökkentés és a 

termékéletciklus nyomon követésének előmozdításával. 

Az innovációért és az ifjúságért felelős biztossal együttműködve gondoskodni fogok arról, 

hogy a körforgásos iparágak (többek között az ipari szimbiózis, melyen belül az egyik iparág 

termelte hulladék egy másik iparág számára erőforrásként jelenik meg) prioritást jelentsenek, 

valamint hogy a körforgásos szemlélet általánosan érvényesüljön az Európai horizont kutatási 

és innovációs keretprogramban. A fenntartható finanszírozásra vonatkozó kezdeményezés a 

magánbefektetőket és a tagállamokat is támogathatja a körforgásos gazdasági folyamatok 

intenzívebb alkalmazásában. 

Végezetül fontosnak tartom támogatni, hogy a munkaerő ágazatokon és régiókon átívelve 

alkalmazkodjon a körforgásos gazdaság fejleményeihez.  
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9. SZAKASZ / FEDDHETETLENSÉG 

Európai parlamenti meghallgatása során Ön kijelentette, hogy biztosi kinevezése esetén 

figyelembe veszi majd azokat a bírósági határozatokat, amelyeket az Ön ellen folyó, Önt 

a kormányzati tisztségeiből való távozásra késztető franciaországi vizsgálatok során 

hoznak. Úgy véli-e, hogy egy elmarasztaló ítélet azzal járna, hogy távozik a biztosi 

testületből? Amennyiben igen, nem tart-e attól, hogy az egyik tagállamban folyó 

jelenlegi eljárás gyengíti majd a Bizottságon belüli tevékenységét? 

Az október 2-i meghallgatáson azt kérdezték Öntől, hogy lemondana-e az Európai 

Bizottságon belüli tisztségéről, amennyiben vád alá helyezik („mise en examen”), de erre 

nem adott egyértelmű választ. Válaszolna-e igennel vagy nemmel, hogy vád alá helyezése 

esetén lemondana-e az Európai Bizottságon belüli tisztségéről? 

 

 

Minden polgárt megillet az ártatlanság vélelméhez való jog mindaddig, amíg bűnösségét meg 

nem állapították. Ez egy alapvető jog, amelyet az Alapjogi Charta (48. cikke) rögzít. Az 

európai intézmények alkalmazzák ezt az alapvető jogot. Amennyiben közhivatal 

gyakorlásához kapcsolódó bűncselekmény miatt jogerősen elítélnek, vállalom, hogy az elnök 

egyetértésével lemondok tisztségemről. 

A személyemet érintő bírósági határozat esetén, például ha vád alá helyeznek („mise en 

examen”), mérlegelni fogom, hogy tudom-e továbbra is eredményesen gyakorolni 

megbízatásomat. Ezt követően a Bizottság magatartási kódexével összhangban konzultálni 

fogok az elnökkel a megfelelő eljárásról. 

Az elnöknek ezenkívül mérlegelnie kell, hogy éljen-e az EUSZ 17. cikkének (6) bekezdése 

szerinti jogkörével, amely bekezdés kimondja, hogy „A Bizottság tagja, ha az elnök erre 

felhívja, benyújtja lemondását.” 

 

 

Az október 2-i meghallgatáson továbbá több kérdést tettek fel Önnek portfóliójának 

méretével kapcsolatban. E széles körű portfólióban embert próbáló feladat lesz a három 

főigazgatóság kezdeményezéseinek koordinálása és egyenlő mértékű irányítása, a 

munka magas színvonalának megőrzése mellett. Milyen konkrét intézkedésekkel 

kívánja biztosítani a magas színvonalú munkát a hatáskörébe tartozó valamennyi 

szakpolitikai területen? 

 

 

Az elmúlt években nyilvánvalóvá vált, hogy a digitalizáció átalakítja a gazdaságot, és minden 

vállalkozás számára fontos. A „hagyományos” és a „digitális” egységes piac közötti 

különbségtétel elavulttá vált. Az európai ipar egyik legfontosabb feladata a digitalizációhoz 

való alkalmazkodás. Az Európai Unió versenyképessége és technológiai szuverenitása 

szempontjából rendkívül fontos a digitális gazdaság és társadalom, valamint az ipar 
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összekapcsolása. Ugyanez vonatkozik az űr- és a védelmi iparra is. Ez nagyon fontos annak 

biztosításához, hogy az új technológiák a gazdaság és a társadalom egészében elterjedjenek.  

 

Az ipar – ezen belül a védelmi ipar – és a digitális politika ugyanazon biztosi portfólióban 

való összefogása lehetővé teszi a például az 1. szakaszban leírt kritikus jelentőségű szinergiák 

kiaknázását.  

 

Korábbi tisztségeimben – többek között európai parlamenti előadóként és koordinátorként – 

folytatott tevékenységemhez hasonlóan keményen fogok dolgozni azért, hogy tevékenységem 

nyomán konkrét eredmények szülessenek. Ezt a munkát azonban nem egyedül fogom 

végezni. Az 1. szakaszban említetteknek megfelelően Margrethe Vestager és Valdis 

Dombrovskis ügyvezetőalelnök-jelölt irányítása alatt és koordinációja mellett fogok dolgozni, 

és szorosan együtt fogok működni a biztosi testület minden olyan tagjával, akiknek a területe 

hozzájárulhat az önálló, versenyképes és összetartó Európa megvalósításához. E 

törekvésemben a szolgálatok kiválóan képzett munkatársai lesznek segítségemre. Már meg is 

kezdtem velük a munkát, és a jövőben is egyre szorosabb munkakapcsolat kialakítására fogok 

törekedni. 

 

 

Figyelembe véve azokat a területeket, amelyekkel foglalkoznia kell, így a digitalizációt, 

az űrpolitikát, az ipart és a belső piacot, Ön várhatóan intenzív lobbizás középpontjába 

kerül majd. Milyen módon kíván együttműködni a lobbistákkal? Hogyan tervezi 

biztosítani, hogy a lobbisták ne jussanak könnyebben bennfentes információkhoz és 

befolyáshoz az Ön által felügyelendő főigazgatóságokban például a civil társadalmi 

érdekeltekhez, többek között szakszervezetekhez vagy környezetvédelmi szervezetekhez 

képest? 

 

 

Az érdekeltekkel való kapcsolattartás a biztosi testület tagjai munkájának szerves és fontos 

részét képezi.  

 

Teljes mértékben tisztában vagyok azokkal a különösen az átláthatóságra és a 

reprezentativitásra vonatkozó szabályokkal, amelyeket a biztosoknak, kabinetjük tagjainak és 

a főigazgatóknak az érdekeltekkel folytatott találkozóik kapcsán tiszteletben kell tartaniuk. 

Ennek megfelelően a találkozókon csak regisztrált érdekeltek vehetnek részt, így azoknak, 

akik befolyást kívánnak gyakorolni a döntéshozókra, az átláthatósági nyilvántartás aláírásával 

a legmagasabb szintű erkölcsi normákat és nyitottságot kell elfogadniuk; ezenkívül a szóban 

forgó találkozókra vonatkozó információkat eleve közzéteszik. 

 

Az átláthatósági nyilvántartás valamennyi olyan szervezetre és önálló vállalkozóra kiterjed, 

akik olyan tevékenységekben vesznek részt, amelyek célja az európai uniós intézmények 

döntéshozatali és szakpolitikai végrehajtási folyamatainak befolyásolása, ideértve a civil 

társadalmi érdekelteket, többek között a szakszervezeteket és a környezetvédelmi 

szervezeteket. A nyilvántartás felfedi, hogy ki, milyen érdeket és milyen szintű erőforrásokkal 
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próbál érvényesíteni, lehetővé teszi a fokozott nyilvános ellenőrzést, a polgárok, a média és 

más érdekeltek számára pedig az érintett érdekképviselők tevékenységének és potenciális 

befolyásának nyomon követését. 

 

 

Meghallgatása során azt állította, hogy európai parlamenti képviselőként Ön nem 

férhetett hozzá bizalmas információkhoz. Bár az EP átlátható intézmény, nem minden 

dokumentum hozzáférhető a nyilvánosság számára, és bizonyos információkat bizalmas 

körülmények között az európai parlamenti képviselők rendelkezésére bocsátanak. Ön 

fontos eljárások előadója volt, és részt vett háromoldalú egyeztetéseken és 

tárgyalásokon, képviselőcsoportjának koordinátoraként is tevékenykedett, és igen 

valószínű, hogy hozzáfért bennfentes és bizalmas információkhoz. Nem volt tudatában a 

korlátozásoknak? Megosztott-e ilyen jellegű információkat bármilyen külső érdekelt 

felekkel, ideértve a külföldi szereplőket, lobbistákat, akikkel szerződéses kapcsolatban 

állt? 

 

 

Az október 2-i meghallgatás során elhangzott felszólalásomban hangsúlyoztam, hogy a viták, 

a módosítások és a szavazások a Parlament jellegéből adódóan átláthatók. Nem véletlenül van 

ez így. A jogalkotási folyamat nyíltsága az egyik olyan tényező, amely az uniós polgárok 

szemében nagyobb legitimitást biztosít az intézmények számára, és növeli beléjük vetett 

bizalmukat azáltal, hogy lehetővé teszi a különböző álláspontok nyílt ütköztetését. 

 

Természetesen tisztában vagyok az európai parlamenti képviselőkre vonatkozó titoktartási 

szabályokkal, különösen az EP eljárási szabályzatának 210a. szabályával, valamint az Európai 

Parlament és az Európai Bizottság, illetőleg az Európai Parlament és a Tanács közötti 

kapcsolatokról szóló keretmegállapodásokban foglaltakkal, amelyek a minősített adatoknak az 

Európai Parlament részére történő továbbítására és az Európai Parlament általi kezelésére 

vonatkoznak. A „bizalmas információ” fogalma és az ilyen információk kezelésére vonatkozó 

különleges eljárások pontosan meg vannak határozva.  

 

Európai parlamenti képviselőként mindig tiszteletben tartottam ezeket az eljárásokat, és soha 

senkivel nem osztottam meg bizalmas információkat. 

 

Mindennemű tevékenységem során tiszteletben tartottam a titoktartás követelményét. Mindez 

fontos részét képezte például a Banque de France kockázatkezelési bizottságának elnökeként 

végzett munkámnak és védelmi miniszteri tevékenységemnek.  

 

 

Európai parlamenti képviselői megbízatása során Ön a Berggruen Intézet különleges 

tanácsadójaként is dolgozott. Bevallása szerint 2013 és 2015 között összesen 49 047 eurót 

kapott az agytröszttől különleges tanácsadóként. Felsorolná-e kimerítően azokat a 

tevékenységeket, amelyeket 2013 és 2015 között a Berggruen Intézet különleges 

tanácsadói minőségében végzett? 
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Az Európai Parlament tagjai – amennyiben azt az európai parlamenti képviselők pénzügyi 

érdekeltségekre és összeférhetetlenségre vonatkozó magatartási kódexének 4. cikke szerint 

bejelentik – folytathatnak javadalmazással járó tevékenységet.  

 

A Berggruen Intézettel (Berggruen Institute on Governance) kötött, 2013 októbere és 2016 

januárja közötti időszakra szóló szerződésemből eredő tanácsadói díjakat bejelentettem, és 

azok teljes mértékben átlátható módon közzétételre kerültek az Európai Parlament honlapján. 

Az említett összegeket ezenkívül – a francia nemzeti szabályoknak megfelelően – az illetékes 

francia hatóságnál (Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique) is bejelentettem.  

 

A Berggruen Intézet nonprofit intézmény. A megbízás keretében agytröszttevékenységekben 

vettem részt, kizárólag általános témákkal foglalkoztam, és az európai integrációt 

népszerűsítettem. A megbízatásra az Európa jövőjével foglalkozó tanács (Council for the 

future of Europe), a Berggruen Intézet kezdeményezése keretében került sor, melynek 

alkalmából magas rangú személyiségek gyűltek össze szerte Európából.   

 

Tevékenységem semmilyen módon nem érintette Berggruen úr üzleti tevékenységét.  

 

A 2013. október 8-án a Berggruen Intézet ügyvezető igazgatója, Dawn Nakagawa és 

jómagam által aláírt tanácsadói szerződésem a következő feladatok ellátásáról rendelkezik: 

 

 „- együttműködés Mario Montival és Nicolas Berggruennel, illetőleg szükség esetén 

Dawn Nakagawával és Nathan Gardels-zel az Európa jövőjével foglalkozó tanács 

stratégiai tervezésének támogatása érdekében; 

- az Európa jövőjével foglalkozó tanács és a Berggruen Intézet képviselete a vezetők, 

partnerek és a média részvételével tartott találkozókon; 

- a tanács tagjai között a kidolgozás alatt álló tervek, a soron következő értekezletek és 

egyéb fontos kérdések kapcsán folytatott kommunikáció szervezése; 

- a tanács értekezleteinek és konferenciáinak tervezése, beleértve a napirend 

összeállítását, a tagok és a szakértők értesítését és prezentációra való felkérését, 

dokumentumok összegyűjtése és tájékoztató anyagok létrehozása, a tagok és az 

előadók részvételük részleteiről való tájékoztatása, valamint összefoglaló 

dokumentumok készítése és nyomon követés.” 

 

2015 végén Guy Verhofstadt vette át az Európa jövőjével foglalkozó tanács elnökségének 

tisztségét Mario Montitól. Az Európai Parlament elnökének címzett közös levélükben 

(2019. október 1-jén) Mario Monti volt európai biztos és Olaszország volt miniszterelnöke, 

jelenleg az olasz szenátus tagja, valamint Guy Verhofstadt volt belga miniszterelnök, jelenleg 

európai parlamenti képviselő igazolták, hogy az említett feladatokat a szerződésben foglaltak 

szerint, maradéktalanul teljesítettem.  
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Nicolas Berggruen és Dawn Nakagawa az említett levélhez csatolt nyilatkozatban 

megerősítették a feladatok teljesítését. 

 

Tanácsadói megbízatásom alatt a Berggruen Intézet több belső megbeszélést, valamint több 

találkozót és lakossági fórumot is szervezett: 

- 2014 februárjában Madridban;  

- 2014 szeptemberében a massachusettsi Cambridge-ben, a Harvard Egyetem Minda de 

Gunzburg Center for European Studies központjában; 

- 2014 decemberében Brüsszelben a gazdasági és monetáris unióról (a 

közberuházásokról). 

 

E rendezvények megszervezése keretében olyan belső feladatokat bíztak rám, mint az Európa 

jövőjével foglalkozó tanács tagjai közötti előkészítő jellegű telefonbeszélgetések 

megszervezése, belső dokumentumok elkészítése, valamint az Európa jövőjével foglalkozó 

tanács elnökével és a Berggruen Intézet munkatársaival való találkozók megszervezése. A 

szervezés a bizottságok összeállítása, az előadók azonosítása, valamint előzőleg a tájékoztató 

anyagok, utólag pedig az összefoglaló dokumentumok elkészítése kapcsán alapos átgondolást 

kívánt.  

 

2015-ben, a brüsszeli lakossági fórumot követően azzal a feladattal bíztak meg, hogy 

folytassam a költségvetési fegyelemre és a beruházásokra irányuló munkát, amelyre Prof. Dr. 

Enrico Giovannini és Prof. Dr. Marcel Fratzscher úrral való együttműködésben került sor. A 

fiatalok lakossági fórumon és az azt követő munkában való részvételének növelése érdekében 

több európai főiskolával és egyetemmel léptem kapcsolatba, például a berlini Hertie Schoollal 

(Hertie School of governance), a Párizsi Politikai Tanulmányok Intézetével (Sciences Po) és a 

milánói Bocconi Egyetemmel. Ebben az időszakban indította el a Berggruen Intézet a 

WorldPost elnevezésű online szemlét, amely számára az én feladatom volt európai szerzőket 

találni.  

 

2015 második felétől Guy Verhofstadttal közösen azon dolgoztunk, hogyan lehetne motiválni 

az Európa jövőjével foglalkozó tanácsa tagjait arra, hogy fogadjanak el egy, a brexitről szóló 

népszavazásra vonatkozó tájékoztatási stratégiát. 

 

Végezetül, a Berggruen Intézetnél végzett tanácsadói tevékenységem díjazása a nemzetközi 

normáknak megfelelően, az Európa jövőjével foglalkozó tanács összetétele, valamint a 

szakmai hátterem, tapasztalatom és képességeim figyelembevételével történt.  

 

 

Meghallgatása alatt a Berggruen Intézettel való kapcsolata kérdéseket vetett fel 

különböző képviselőcsoportok képviselői körében. Ön azt mondta, hogy „számomra 

minden eszköz ahhoz szükséges, hogy összehozzam az embereket”, és hogy a Berggruen 

Intézet „magánjogi” szervezet. Dokumentumokat nyújtott be annak alátámasztására, 

hogy a Berggruen Intézet független és pártatlan. Benyújtott egy Nicolas Berggruen által 

aláírt, 2019. október 2-i levelet, amelynek tanúsága szerint továbbra is kapcsolatban áll 
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vele. A jelek szerint a Berggruen család hozzájárul Emmanuel Macron elnöki 

kampányának finanszírozásához (https://wikileaks.org/macron-emails/emailid/1660), és 

Nicolas Berggruen maga sem titkolta, hogy e jelöltet támogatta. Milyen módon segített 

tehát e személyek összekötésében az elnökválasztás finanszírozása céljából? 

 

 

A Berggruen Intézetnél végzett tevékenységem teljes mértékben összhangban áll az általam – 

például az Európai Mozgalom elnökeként – végzett népszerűsítő munkával. 

 

Nicolas Berggruennel és csapatával a Berggruen Intézet európai ifjúsági munkanélküliséggel 

foglalkozó, 2013. májusi párizsi lakossági fórumán találkoztam először, amelyen Európa több 

országának kormányfője és miniszterei is részt vettek. A szóban forgó kapcsolatok tehát már a 

tanácsadói munkaviszonyomat megelőzően létrejöttek.  

 

A Berggruen Intézettel kötött tanácsadói szerződésem a 2013 októberétől 2016 elejéig tartó 

időszakra szólt.  

 

2013-ban még nem ismertem személyesen Emmanuel Macront.  

 

2016 januárjában, amikor a Berggruen Intézettel kötött tanácsadói szerződésem lejárt, az En 

marche mozgalom még nem indult el, és Macron úr még nem volt francia elnökjelölt.  

 

Macron és Berggruen urakat nem én hoztam egymással kapcsolatba, mivel már ismerték 

egymást. Amikor Hollande elnök részt vett a 2013 májusában a Párizsi Politikai Tanulmányok 

Intézeténél rendezett, fent említett lakossági fórumon, Macron úr Hollande elnök tanácsadója 

volt. Mint már említettem, Nicolas Berggruennel és csapatával ezen a konferencián 

találkoztam először. 

 

Soha nem vettem részt az En marche adománygyűjtésében. A francia jog szerint a politikai 

pártok magánfinanszírozása egy független hatóság szigorú ellenőrzése alatt áll.  

 

 

2019. október 2-i meghallgatása során kérdéseket kapott a Berggruen Intézettel való 

kapcsolatát és az intézményhez kötődő pénzügyi érdekeltségeit illetően. Ez az ügy három 

szempontból is megkérdőjelezi az Ön alkalmasságát arra, hogy tisztségét ellátva az 

egységes piacon az európai érdekeket védje. Először is, Berggruen úr nyomást tudna 

gyakorolni Önre az Ön jelöltségéért való kampányban tett erőfeszítései miatt. 

Másodszor, Berggruen holdingtársaságának gazdasági érdekeltségei és befektetéseinek 

jellege miatt (Kínában, Kaliforniában és az európai vállalatokkal versengő egyéb 

országokban). Harmadszor pedig a francia politikai és médiaéletben való, részrehajló 

érintettsége miatt a Berggruen családja által a „La République en Marche” számára 

nyújtott támogatás és a Le Monde újságban való múltbeli részvétele révén. Ön egy olyan 

embernek dolgozott, aki határozott támogatásáról biztosítja az Ön jelölését a mindenütt 

döntő jelentőségűként jellemzett meghallgatás reggelén, ez az ember erőteljes pénzügyi 



 

53 
 

kapcsolatokkal rendelkezik olyan gazdasági területeken, amelyek versenytársai azoknak 

a társaságoknak és embereknek, akiket Önnek a belső piacon meg kellene védenie. Ez az 

ember az Európai Unió egyik tagállamában politikai jellegű befektetéseket is eszközölt. 

Erkölcsileg és politikailag vállalhatónak tartja-e a helyzetet az Európai Bizottságon 

belüli feladatainak ellátása szempontjából? 

 

 

Részemről semmiféle összeférhetetlenség nem áll fenn.  

 

Először is az OLAF megvizsgálta, hogy „a Berggruen Intézet számára (...) végzett, 

javadalmazással járó tevékenységből eredően fennáll-e a lehetősége összeférhetetlenségnek 

és/vagy az Európai Parlament tagjaira vonatkozó kötelezettségek megszegésének”.  

 

2019. október 1-jén az OLAF úgy határozott – és döntéséről írásban tájékoztatott –, hogy „a 

[velem] szemben felmerült gyanút alátámasztó tények nem állapíthatók meg”. 

 

Másodszor, biztosjelölti meghallgatásom során az Európai Parlament Jogi Bizottsága (JURI) 

megállapította, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség. 

 

A (fent részletezett) szerződés továbbá kifejezetten kikötötte, hogy „nem munkavállalói” 

viszonyról van szó, így „alárendeltségi viszonyról” sem lehet beszélni. Akkor sem volt így, és 

most sincs így. A szóban forgó tanácsadói tevékenység során kizárólag a Berggruen Intézettel 

álltam kapcsolatban, Berggruen úr üzleti tevékenységéhez és magánvállalataihoz semmilyen 

kapcsolat nem fűzött. Ezt hangsúlyoztam a meghallgatásom során.  

 

Berggruen úr nem „kampányolt a jelölésemért”, és nem is „támogatta” azt.  

 

Nicolas Berggruen és a Berggruen Intézet nevében a tanácsadói szerződést aláíró Nakagawa 

asszony levélben megerősítették a szerződés célkitűzéseit, a várt munkavégzést és a munka 

teljesítésének módját. Az Európa jövőjével foglalkozó tanács két elnöke, akikkel együtt 

dolgoztam, szintén megerősítette a fentieket. Tanúsították, hogy semmilyen más Berggruen-

szervezethez és üzleti vállalkozáshoz kapcsolódó semmilyen más vállalkozáshoz és üzleti 

tevékenységhez nem volt közöm. Ezzel az volt a céljuk, hogy a meghallgatás előtt – a teljes 

átláthatóság jegyében – tényszerű adatokkal szolgáljanak az európai parlamenti képviselők 

számára.   

 

Nem látom be, hogy a Berggruen úr által a korábbi tevékenységeimmel kapcsolatban tett 

tényszerű kijelentések hogyan jelenthetnék azt, hogy az említett úr nyomást gyakorolhatna 

rám.  

 

Teljes mértékben tisztában vagyok az EUSZ-nek a biztosok függetlenségére vonatkozó 

szabályaival (17. cikk) és a Bizottság tagjaira vonatkozó magatartási kódexben előírt 

szabályokkal, és kinevezésem esetén tiszteletben fogom tartani őket.  
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Teljes mértékben elkötelezett vagyok a Bizottság szabályainak tiszteletben tartása iránt, mint 

ahogy tiszteletben tartottam az Európai Parlament szabályait is. 

 

Elkötelezett vagyok az európai érdekek védelme iránt, mint ahogy minden korábbi 

funkciómban is tevőlegesen képviseltem ezen érdekeket. 

 

 

Tudomása van-e arról, hogy Nicolas Berggruen alapító jelentős pénzügyi 

érdekeltségekkel rendelkezik Európában, nevezetesen hogy a Karstadt Warenhaus 

GmbH áruházlánc egyik tulajdonosa? Ez hogyan egyeztethető össze a meghallgatás 

során tett azon kijelentésével, hogy a Berggruen Intézet jótékonysági szervezet, és 

alapítóinak európai ügyekkel való kapcsolata tisztán történeti és érzelmi jellegű? 

Fenntartja-e azon kijelentését, hogy az európai parlamenti képviselők tevékenységük 

során nem férnek hozzá bizalmas dokumentumokhoz, és hogy ezért képviselőként Ön 

nem került összeférhetetlen helyzetbe, amikor a Berggruen Intézet számára tanácsadási 

szolgáltatást nyújtott? Megerősítené-e, hogy a médiajelentésekkel ellentétben egyik 

parlamenti munkatársa sem nyújtott semmilyen szolgáltatást az említett intézetnek? Ha 

pedig mégis nyújtott, kérjük, fejtse ki, e tevékenységek milyen jellegűek. 

 

 

A sajtóban magam is olvastam néhány cikket a Karstadtról. Ugyanakkor, amint már 

kifejtettem, sem Európában, sem máshol nem vettem részt Berggruen úr semmilyen üzleti 

tevékenységében.  

 

Vitathatatlan tény, hogy a Berggruen Intézet nonprofit szervezet, mint ahogy az is, hogy 

jómagam csak általános kérdésekkel foglalkoztam ott. A hatóságok gyakran dolgoznak együtt 

nonprofit alapítványokkal és üzleti tevékenységek révén finanszírozott intézményekkel, 

gondoljunk csak a Gates Alapítványra vagy a Robert Bosch Alapítványra.   

 

A bizalmas dokumentumokhoz való hozzáférést illetően lásd a fenti válaszomat.  

 

Az Európa jövőjével foglalkozó tanáccsal való kapcsolattartásért felelős egyik akkreditált 

asszisztensem neve megjelent egy, a Berggruen Intézet által készített 2014. májusi 

dokumentumban, ez azonban megtörténhetett volna az Európát támogató több olyan egyesület 

és alapítvány bármelyikének irataiban és dokumentumaiban is, amelyekkel kapcsolatban 

álltam. Napirendemet asszisztenseim kezelték, ahogy ez általában szokás. A szóban forgó 

telefonszám az enyém volt. Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy könyveimet, cikkeimet és 

értekezéseimet mindig magam írtam. 

 

*** 

 

2013-ban részt vettem egy olyan külső tevékenységben, amelyről jóhiszeműleg úgy 

gondoltam, hogy – az általam végzett összes addigi és az Európai Parlamentnél akkor is 

végzett népszerűsítő munkához hasonlóan – előmozdíthatná az Európa építésére irányuló 
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munkát. Mindezt átlátható módon végeztem; a szóban forgó munkát és az érte kapott 

tanácsadói díjat soha nem titkoltam el. 

 

Megértem, hogy az így keresett, a nemzetközi tanácsadói tevékenységek díjazási szintjének 

megfelelő összegek kérdéseket vethetnek fel a polgárok részéről.  

 

Hézag alakult ki aközött, ami jogilag engedélyezett (az Európai Parlament szabályai sem a 

javadalmazásra, sem a külső tevékenységek körére vonatkozóan nem állapítanak meg 

korlátokat) és ami erkölcsileg elfogadható. 

 

Ami a jogszerűséget illeti, megbízatásaim során az Európai Parlament valamennyi vonatkozó 

hatályos rendelkezését tiszteletben tartottam. 

 

Biztosjelölti meghallgatásom során az Európai Parlament Jogi Bizottsága (JURI) 

megállapította, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség. 

 

Amint már említettem, az OLAF megvizsgálta, hogy „a Berggruen Intézet számára (...) 

végzett, javadalmazással járó tevékenységből eredően fennáll-e a lehetősége 

összeférhetetlenségnek és/vagy az Európai Parlament tagjaira vonatkozó kötelezettségek 

megszegésének”.  

 

2019. október 1-jén az OLAF úgy határozott – és döntéséről írásban tájékoztatott –, hogy „a 

[velem] szemben felmerült gyanút alátámasztó tények nem állapíthatók meg”. 

 

Ami a dolog erkölcsi oldalát illeti, sajnálom, hogy e tevékenységem kétségeket vetett fel a 

feddhetetlenségemmel és azon képességemmel kapcsolatban, hogy az európai érdekek 

képviseletében független módon járjak el, miközben ezek az értékek mindennél fontosabbak a 

számomra. Mindezt csak utólag mértem fel. 

 

Éppen ezért úgy gondolom, hogy az esetemen túlmenően hasznos lenne részleteiben 

megvizsgálni az európai polgárok erkölcsi elvárásai és az európai parlamenti képviselőkre 

vonatkozó pontos magatartási szabályok egyensúlyba hozásának lehetőségeit. Ily módon 

elkerülhetők lennének a hasonló helyzetek. 

 

Ursula von der Leyen politikai iránymutatásában „egy, az összes intézmény számára közös, 

független etikai testület felállítását” javasolja. Ez az elképzelés hozzájárulhatna az 

egyértelműség és a bizalom növeléséhez, ezért jómagam is támogatom. 
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10. SZAKASZ / A CULT BIZOTTSÁG KÉRDÉSEI 

Portfóliójának terjedelmére való tekintettel tud-e biztosítékkal szolgálni arra nézve, 

hogy a média és az audiovizuális politika megkapja majd a szükséges prioritást és 

figyelmet, mivel ez az egyik legfontosabb, legközpontibb jelentőségű és legsokrétűbb 

kérdés, amellyel foglalkozni fog? Amennyiben igen, vázolná-e az e területre vonatkozó 

főbb prioritásait? Ezenfelül milyen konkrét intézkedéseket kíván hozni a digitális 

jártasság javítása érdekében, tekintve, hogy ez egyre inkább kulcsfontosságú készség, 

különösen az online félretájékoztatás elleni fellépés szempontjából? 

 

A média és az audiovizuális ágazat kiemelt prioritásaim közé fog tartozni. Egyedülálló 

jelentőséget biztosít nekik gazdasági értékük, kulturális jelentőségük és demokráciáinkban 

betöltött alapvető szerepük. 

Az online kínálat terén uralkodó tendencia a tartalmak és a szolgáltatások konvergenciája. A 

legnagyobb platformok – az Apple, a Google és az Amazon – mind gazdag audiovizuális 

kínálattal rendelkeznek. A videotartalmak a Facebook és a Twitter platform szerves részét 

képezik. Az említett tendenciát az Egyesült Államokban nemrégiben lezajlott fúziók is 

bizonyítják: az AT&T felvásárolta a Time Warnert, a Comcast pedig a SKY-t. Becslések 

szerint az audiovizuális tartalom hamarosan a teljes internetes forgalom több mint 80%-át 

fogja kitenni. Az audiovizuális és távközlési politika konvergens megközelítésére van tehát 

szükség, amely alapján összehangolt reformcsomag dolgozható ki a máris globális 

viszonyítási pontnak számító audiovizuális, távközlési és szerzői jogi szabályokra 

vonatkozóan. 

A megválasztott elnök engem bízott meg e feladattal, és hangsúlyozta a bizottsági 

kollegialitás és a csapatmunka jelentőségét, hiszen a kultúra és különösen a média igen 

sokrétű kérdés. A médiapluralizmussal és a dezinformációval kapcsolatos valamennyi 

témában együtt fogok működni az értékekért és átláthatóságért felelős alelnökjelölttel, és 

természetesen részt veszek majd a digitális korra felkészült Európáért felelős 

ügyvezetőalelnök-jelölt által irányított projektcsoportnak az egységes piaccal és a 

platformokkal kapcsolatos kérdésekre irányuló munkájában. Nagyon fontos lesz számomra az 

innovációért és az ifjúságért felelős biztosjelölttel folytatott együttműködés, mivel a Kreatív 

Európa program az ő igen tág feladatköréhez tartozik.  

Egyedülálló és példa nélküli lehetőségem lesz arra, hogy az audiovizuális és médiaágazatot 

átfogó iparpolitikánk részeként erősebben integráljam a belső piaci politikákba, aminek 

köszönhetően az ágazat hatékonyabban tud részt venni a globális versenyben. Az európai 

kulturális ágazat, a televíziós reklámok, az újságok és a filmszínházak bevételei folyamatosan 

csökkennek. Csökkent a stabil munkaviszonnyal rendelkező hivatásos újságírók száma is. Az 

erőforrások eltolódtak a nagy internetes platformok irányába. Alkotóink számára fenntartható 

gazdasági kilátásokra van szükség.  Visszafordíthatjuk a negatív tendenciát, és ha megbíznak 

engem ezzel a feladattal, együtt meg is tudjuk ezt tenni. A főként online terjesztett filmek, 
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videók és televíziós sorozatok esetében felismerhetők már bizonyos pozitív jelek. De még 

jobban át kell látnunk az audiovizuális és médiaágazat előtt álló kihívásokat.  

Világos cselekvési tervet kívánok előterjeszteni az Európai Parlamentnek arról, hogy miként 

biztosítható az audiovizuális és médiaágazat versenyképessége. Ennek a tervnek tényeken kell 

alapulnia. Ezért megbízatásom első három hónapjában először is egy arra vonatkozó elemzést 

fogok bemutatni, hogy milyen finanszírozási források (állami támogatás, piaci szereplők, 

pénzügyi piacok), piaci trendek határozzák meg az európai audiovizuális és médiaágazat arra 

vonatkozó kilátásait, hogy kihasználja a digitális forradalom előnyeit. Cselekvési tervünk 

ezen elemzés eredményein fog alapulni. 

További prioritásaim a következők lesznek:  

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv  

Az új, audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv a világon az egyik leghaladóbb 

és legátfogóbb jogi aktus ebben az ágazatban. Tisztában vagyok azzal, milyen döntő szerepet 

játszott az Európai Parlament az irányelv alakításában. A kiegyensúlyozott eredmény 

biztosítása érdekében Önök eltökélten képviselték a polgárok szempontjait.   

Kiemelt feladatom lesz az irányelv nemzeti jogba való megfelelő átültetésének a biztosítása. 

Kulcsfontosságú, hogy az azonos normákat az egész Unióban egységesen értelmezzék és 

alkalmazzák.  Ennek érdekében dolgozni fogok az európai alkotások 30%-os 

részarányának kiszámításáról szóló iránymutatások elfogadásáért – ezt a részarányt 

valamennyi online videotéka szolgáltatónak – többek között a Netflixnek és az Amazonnak is 

– biztosítania kell katalógusában. Ezzel nagy lépést teszünk afelé, hogy bővebb és 

változatosabb audiovizuális kínálat álljon az európai közönség rendelkezésére, ami pozitív 

hatással lenne a kulturális sokszínűségre, és több lehetőséget teremtene az európai alkotók 

számára. A videomegosztó platformokra is figyelni fogok: az iránymutatásokban 

egyértelművé kell tenni, hogy a videókat ajánlatuk szerves részeként használó közösségi 

oldalakra is vonatkoznak azok a szabályok, amelyek a gyermekeinket a káros tartalmaktól, a 

közvéleményt pedig az erőszakra vagy gyűlöletre uszító, illetve egyéb jogellenes tartalmaktól 

védik. Ezt a munkát nem egyedül kívánom elvégezni. Elkötelezem magam amellett, hogy 

kikérem az érdekelt felek véleményét, és figyelmesen meghallgatom őket, hogy 

kiegyensúlyozott iránymutatásokat dolgozzunk ki. Kötelezettséget vállalok arra is, hogy e 

konzultáció eredményeit az Európai Parlament elé fogom tárni. 

Végül, tekintettel a platformok határokon átnyúló jellegére, mérlegelem, milyen 

kezdeményezésekkel növelhető a független médiaszabályozók szerepe és mélyíthető el 

együttműködésük az audiovizuális szabályozók európai csoportjának keretében. 

Online dezinformáció 

Küzdeni fogok az online dezinformáció ellen. 
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Úgy vélem, hogy az online dezinformáció komoly veszélyt jelent demokráciánk számára. A 

dezinformáció elleni cselekvési terv különböző intézkedések együttes alkalmazásán alapul, és 

mindegyik intézkedést illetően teljes mértékben együtt kívánok működni az értékekért és 

átláthatóságért felelős alelnökkel.  A lehetséges hiányosságok feltárása érdekében alaposan át 

fogjuk tekinteni a dezinformáció visszaszorítását célzó gyakorlati kódexet. Jól ismerem 

például a hamis fiókok eltávolítása terén elért eredményeket, de még mindig sok a nyitott 

kérdés. A platformok és a független tényellenőrző szervezetek szorosabb együttműködésére 

van szükség, valamint továbbra sem elégséges a politikai hirdetések átláthatóságának 

mértéke. Meggyőződésem, hogy az önszabályozás eredményes lehet, de szükség esetén 

habozás nélkül javaslatot teszek majd társszabályozási vagy szabályozási intézkedésekre. 

Médiaműveltség és digitális jártasság 

A médiaműveltség minden korosztály számára lehetővé teszi a modern hírkörnyezetben való 

eligazodást, és növeli a dezinformációval szembeni ellenálló képességünket. A felülvizsgált 

audiovizuális szabályok kötelezik a tagállamokat a médiaműveltség aktív előmozdítására, a 

videomegosztó platformoktól pedig megkövetelik a hatékony médiaműveltségi intézkedések 

és eszközök biztosítását. Gondoskodni fogok arról, hogy mind a tagállamok, mind pedig a 

platformok komolyan vegyék ezeket az új kötelezettségeket. A videomegosztó platformokon 

megjelenő reklámokra vonatkozó új átláthatósági kötelezettségek csökkenteni fogják a 

felhasználók kiszolgáltatottságát. Az új szabályok nyomán a gyermekek és szüleik tisztában 

lesznek azzal, hogy az általuk követett véleményvezérek juttatásban részesülnek-e azért, hogy 

videóikban egy adott divatmárkát vagy videojátékot népszerűsítsenek. 

Az innovációért és az ifjúságért felelős biztossal közösen maximalizálni fogjuk az oktatókat 

és az iskolákat az innovatív tényellenőrzési projektekkel összekapcsoló médiaműveltségi 

fellépések pozitív hatását, és 2020-tól együtt szervezzük meg a médiaműveltség európai hetét. 

Átfogó és összehangolt megközelítéssel fogjuk biztosítani az európai digitális oktatás 

előmozdítását, különösen a programozás általános és középiskolai oktatására irányulóan, az 

európai programozási hét keretében. Az utóbbi programban 2,7 millióan vettek részt 2018-ban 

(kétszer annyian, mint az azt megelőző évben). A célunk az, hogy 2020 végére elérjük az 

iskolák 50%-os részvételi arányát. Mindez beépül majd az európai digitális oktatási cselekvési 

terv új változatába, amellyel biztosítani kívánjuk, hogy valamennyi polgárunk rendelkezzen a 

digitális gazdaságban és társadalomban való biztonságos részvételhez számukra szükséges 

digitális készségekkel – az alapkészségektől a haladó szintig. 

Egy új kezdeményezés, amelynek keretében a tudományos közösséggel való együttműködést 

tervezek, olyan új eszközök kidolgozására irányul, amelyek segítségével jobban megérthetjük, 

milyen hatást gyakorol az emberekre és a társadalomra a képernyős készülékek és a közösségi 

média intenzív használata. A közösségi média a polgárok számára új lehetőséget teremt a 

társadalmi életben és a demokráciában való részvételre, felszabadítja a kollektív tudást és 

alkalmat ad a közös alkotásra. Ugyanakkor kutatások kapcsolatot mutattak ki a képernyők és 

okos telefonok túlzott használata és a között, hogy a nyugati országokban élő fiatal felnőttek 

40%-a rövidlátó. A kutatók úgy találták, hogy a képernyő előtt töltött idő bizonyos kognitív és 

társadalmi interakciós folyamatok tartós elváltozásához vezethet, egyfajta „mentális 
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rövidlátást” eredményezhet. E kérdések további kutatásának biztosítása érdekében együtt 

fogok működni a kiválósági központokkal.  

 Több erőforrás biztosítása a média számára  

Végül teljes mértékben elkötelezett híve vagyok az európai audiovizuális és médiaipar 

fokozott támogatásának. Az európai audiovizuális és médiaiparnak új finanszírozási és üzleti 

modelleket kell kifejlesztenie, meg kell találnia a fogyasztókkal való interakciók új formáit, 

világszerte propagálnia kell az elsőosztályú európai tartalmakat, és a legkorszerűbb 

technológiákat kell felhasználnia (amilyen például a mesterséges intelligencia, a gépi fordítás 

és a virtuális valóság). Ehhez jelentős támogatásra lesz szükség a Kreatív Európa programon 

kívüli forrásokból is. Ösztönözni kell tehát a különböző finanszírozási programok (Európai 

horizont, Digitális Európa, InvestEU) közötti szinergiákat. A felelős biztosokkal együtt fogok 

dolgozni e cél elérésén.  

 

Melyek lesznek az Ön fő referenciaértékei a Kreatív Európa program jövőjének 

értékelésekor? Milyen konkrét intézkedéseket hozna a program átláthatóságának és 

láthatóságának javítása érdekében? Kifejtené-e, hogy hogyan kívánja összehangolni 

munkáját és együttműködni Gabriel biztosjelölttel e tekintetben, illetve annak 

érdekében, hogy biztosítsa a program MEDIA és Kultúra része végrehajtásának 

következetességét? 

 

A Kreatív Európa programot a jövőben – különösen az én felelősségi körömbe tartozó 

területeken, mint amilyenek az audiovizuális és egyes ágazatközi intézkedések – a 

támogatott európai alkotások minősége, valamint az alapján fogjuk értékelni, hogy ezek az 

alkotások a határokon átívelően milyen széles és változatos közönséget képesek vonzani 

Európában és Európán kívül. A mutatók között szerepelhetnek a következők: a MEDIA 

program által támogatott alkotások által elnyert nemzetközi díjak száma, a finanszírozott 

projektjeink jegybevételei, valamint az, hogy hány európai polgárhoz jutott el az ilyen 

tartalom a mozihálózatok, a támogatott fesztiváljaink és a független online videotéka-

szolgáltató platformok révén. 

A hatékonyság további javítása érdekében törekedni fogok a program eljárásainak 

egyszerűsítésére, hogy ezzel megkönnyítésem a részvételt az audiovizuális kkv-k számára.  

Ettől sokszínűbbé válik majd a kedvezményezettek köre, és növekedni fog az új résztvevők 

száma.  

Ami a láthatóságot illeti, egy olyan program esetében, mint a Kreatív Európa, a láthatóság – a 

kontinens több mint ezer filmszínházának a kapuján látható logónktól kezdve az általunk 

támogatott filmek és sorozatok nemzetközi fesztiválokon (így Cannes-ban vagy a Berlinárén) 

való szerepléséig vagy az Oscar-díjakig – az általunk támogatott alkotások sikerétől függ. Azt 

is szeretném, hogy ne csak a fővárosok lakói férjenek hozzá az európai művekhez, hanem 
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minden európai polgárnak jobb lehetőségei legyenek erre. Azt tervezem például, hogy a 

meglévő sikeres MEDIA eseményeket – amilyen például az Európai Filmek Éjszakája – 

kivisszük a nagyvárosok határain túlra, és megpróbáljuk velük elérni a távolabbi és vidéki 

területeket is.  Emellett nagyobb teret biztosítanék a digitális eszközök felhasználásának olyan 

kezdeményezések megerősítése és működtetése érdekében, mint például a közösségi 

médiában az európai filmekről szóló európai online kvíz. A Kreatív Európa MEDIA 

programja által 2017-ben útjára indított #euFilmContest – melynek célja, hogy a széles 

nagyközönség számára is hozzáférhető módon népszerűsítse Európa egyedülállóan sokszínű 

filmtermését és tévésorozatait –, minden évben egyre népszerűbbé vált, és 2019-ben több mint 

14 200 résztvevőhöz jutott el. 

Az innovációért és az ifjúságért felelős biztosjelölt azt a feladatot kapta, hogy maximalizálja 

az ambiciózus Kreatív Európa programban rejlő lehetőségeket. Teljes mértékben támogatni 

kívánom őt e feladat teljesítésében, az operatív szinergiák fokozása és annak biztosítása 

révén, hogy a program egésze – a lehető leghatékonyabban – érvényre juttassa a közös 

célkitűzéseket: a kulturális sokszínűséget és a versenyképességet.  

Amint arra Gabriel biztosjelölt a meghallgatása során rámutatott, az, hogy a Kreatív Európa 

két biztos felelősségi körébe tartozott, nem veszélyeztette a program megfelelő működését. 

Ellenkezőleg, ez a tágabb digitális politikák jelentős területeivel való szinergiákhoz vezetett: 

az audiovizuális médiára vonatkozó keretszabályozásunktól a szerzői jogokon át a 

médiakonvergenciához kapcsolódó kutatási projektekig. A szinergiák eredményeként a 

jövőbeli Kreatív Európa program MEDIA ága teljes mértékben kihasználja az új digitális 

technológiák – például a digitális marketingeszközök – által kínált lehetőségeket az európai 

tartalmak népszerűsítésére és terjesztésére. Olyan új típusú tartalmaknak nyújtott támogatást, 

mint a virtuális valóság, és feltörekvő interaktív piacterek térnyerését segítette elő. A képzési 

programok egyik legfontosabb prioritása az, hogy az audiovizuális szakemberek elsajátítsák a 

digitális technológiák kezeléséhez szükséges készségeket.  

Ami a Kreatív Európa program koordinációját illeti, mint Önök is tudják, a program egyetlen 

programbizottsággal rendelkezik, és az eredményeit egyetlen monitoringjelentés mutatja be. 

A Kreatív Európa program irányítási modellje – amely a biztosok között és az irányításuk alá 

tartozó szolgálatok valamennyi szintjén folyó intenzív párbeszéden alapul – bevált, tehát nem 

fogjuk megváltoztatni.  
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Meghallgatása során Ön garantálta, hogy a közvetítő szolgáltatók elektronikus 

kereskedelemről szóló irányelvben meghatározott felelősségi rendszerét, az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló, felülvizsgált irányelvben a videomegosztó platformok 

szabályozásának sarokkövét nem fogja megkérdőjelezni. Nyitva hagyta ugyanakkor az 

esetleges kiigazítások lehetőségét annak biztosítása érdekében, hogy a rendszer a 

jelenlegi digitális környezethez igazodjon. Kifejtené-e pontosabban az ezzel kapcsolatos 

szándékait? 

 

A videómegosztó platformokra vonatkozó új szabályok, amelyeket az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló, nemrégiben elfogadott irányelv is rögzít, a digitális egységes 

piaci stratégia vívmányai közé tartoznak. Az uniós jog először írja elő, hogy az online 

platformoknak – az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv felelősségi rendszerével 

teljes összhangban – megfelelő intézkedéseket kell tenniük a nézők jogellenes vagy káros 

tartalmaktól való védelme érdekében. Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv 

az audiovizuális média biztonságosabb internetkörnyezetét szolgáló első építőelem. Ezért 

kötelezettséget vállalok arra, hogy szorosan együtt fogok működni a tagállamokkal és a 

hatóságokkal az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv megfelelő átültetésének 

és hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében. Az új szabályok végrehajtása során 

valószínűleg döntő fontosságú lesz a médiaszabályozók közötti strukturált együttműködési 

mechanizmus létrehozása. 

Nem fogom felülvizsgálni, és módosítani sem kívánom azt, amit az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló irányelv révén elértünk. Ellenkezőleg, a digitális 

szolgáltatásokról szóló jogszabály meg fogja erősíteni az irányelv alapjait, és szükség esetén 

kiegészíti azt. Úgy vélem, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv 

hatálya alá tartozó audiovizuális tartalmon túl az összes tartalomtípusra és az összes digitális 

szolgáltatásra kiterjedő, aktualizált, kiegyensúlyozott szabálykönyvre van szükségünk. A 

digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály pontos hatályát és intézkedéseit a digitális korra 

felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnökkel és a biztosi testülettel együtt kell majd 

meghatároznunk. A digitális szolgáltatások összességére vonatkozó szabályok mára elavulttá 

váltak, és az egységes piac számára egyre nagyobb kihívást jelent a tagállamok szerinti jogi 

széttagoltság, valamint az elmúlt 20 évben kialakult ítélkezési gyakorlatok sokfélesége. Ez a 

szabályozást olyan bonyolulttá és bizonytalanná teszi, amivel egyetlen európai induló 

vállalkozás sem tud megbirkózni. 

A közvetítő szolgáltatók felelőssége az e-kereskedelemről szóló irányelv gerincét képezi. 

Amint azt a meghallgatásom során is kijelentettem, törekedni fogok a közvetítői szolgáltatók 

felelősségi rendszerét alátámasztó alapelvek fenntartására. Más szóval, a szolgáltatók csak 

akkor vonhatók felelősségre, ha ténylegesen tudomásuk van a platformjaikon megjelenő 

jogellenes tartalomról. E szabályok tették lehetővé az internetes környezet fejlődését, 

amelynek az elmúlt évtizedekben tanúi lehettünk, és szorosan kapcsolódnak az internetet 

használó polgárok alapvető jogainak biztosításához. Fenn kell tartani ezeket az alapelveket, 

azonban szándékomban áll megvizsgálni az érthetőbb és összehangoltabb szabályok 

szükségességét. Az illegális online tartalmak hatékony kezelését célzó intézkedésekről szóló 
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2018-as bizottsági ajánlás például irányt mutat azzal, hogy elősegíti a felhasználók aktív 

részvételét.  A tagállamok ugyanakkor elkezdtek nemzeti szintű jogszabályokat elfogadni 

ezen a területen, aminek következtében szükség lehet az egységes piacon mutatkozó jogi 

széttöredezettség kezelésére. 

Úgy vélem, hogy a digitális egységes piacon alkalmazandó, aktualizált, világosabb, 

egységesebb szabályok jogi egyértelműséget és nagy hazai piacot fognak biztosítani a hazai 

innovációval próbálkozó 10 000 különböző uniós platform számára. A tagállamok közötti 

együttműködés alapvetően fontos ahhoz, hogy összehangolt, közös megközelítést 

alkalmazzanak azon szabályozás tekintetében, amely valamennyi digitális szolgáltatóra 

vonatkozni fog, az innovatív kisvállalkozásoktól a technológiai óriásokig. Minden érdekelt 

féllel széles körű konzultációt fogunk folytatni, szigorúan tartani fogjuk magunkat a minőségi 

jogalkotással kapcsolatos megközelítéshez, és szorosan együtt fogunk működni az Európai 

Parlamenttel. 
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11. SZAKASZ / A JURI BIZOTTSÁG KÉRDÉSEI 

Ön fogja irányítani „a mesterséges intelligenciával kapcsolatos összehangolt európai 

megközelítésre” irányuló munkát. Hogyan kívánja elérni a megfelelő egyensúlyt a 

mesterséges intelligencia és az új technológiák területén az Európán belüli erőteljes 

növekedés és innováció megteremtése mint érdek, illetve e technológiák számára egy 

olyan jogi keret kialakításának szükségessége között, amely az európai erkölcsi 

értékeken és a megkülönböztetésmentesség elvén alapul, és minden kultúrában és 

nemzedékben elnyeri a polgárok bizalmát e technológiák iránt, biztosítja, hogy az 

emberi lényekre jelentős hatással járó döntésekért végső soron mindig emberi lény 

legyen elszámoltatható, ugyanakkor azt is szavatolja, hogy a szellemi tulajdonra 

vonatkozó rendszer „egységes, a digitális korhoz illik, és támogatja 

versenyképességünket”, amint az az Ön megbízólevelében szerepel?  

 

Európa ipari ereje azon a képességén alapul, hogy olyan megbízható és hiteles termékeket és 

szolgáltatásokat tud előállítani, illetve nyújtani, amelyek tiszteletben tartják az etikai 

elveinket, és összhangban vannak polgáraink törekvéseivel. Ezt a megközelítést kell 

Európának fenntartania a mesterséges intelligencia (MI) terén is, legyen szó a technológia 

fejlesztéséről vagy annak a gazdaságban való széles körű alkalmazásáról.   

Ugyanakkor egyértelmű, hogy rendelkezhet ugyan az EU a világ legjobb etikai elveivel, azok 

hatása korlátozott, ha azt a technológiát, amelyre azokat alkalmazni kell, nem az EU-ban, 

hanem máshol fejlesztik ki. Az általános adatvédelmi rendelettel az EU megadta az 

alaphangot, amely az egész világon befolyásolja az adatvédelmi szabályokkal kapcsolatos 

felfogást. Meg kell lovagolnunk ezt a sikert, és szigorú globális szabványokat kell 

meghatározni a megbízható mesterséges intelligenciára vonatkozóan. A szóban fogó 

szabványok lehetőséget kínálhatnak az EU-ban a vállalkozásfejlesztésre és a 

munkahelyteremtésre, feltéve, hogy jelentősen megerősítjük ipari és technológiai 

kapacitásainkat a mesterséges intelligencián alapuló ellátási láncon belül, ösztönözzük a 

beruházásokat, és fejlesztjük a szükséges készségeket. 

Az általunk megalkotni tervezett szabályozási keret alapját a Bizottság által 2018-ban 

kinevezett, a mesterséges intelligenciával foglalkozó magas szintű szakértői csoport eddigi 

munkája képezi. A csoport már kidolgozott egy keretet a megbízható mesterséges 

intelligenciára vonatkozóan. A szabályozási keret ki fogja egészíteni a termékbiztonságra 

vonatkozó jogszabályi keretnek és jogszabályoknak a folyamatban lévő értékelését, amely az 

új technológiák, többek között a mesterséges intelligencia és a robotika hatását vizsgálja. A 

keret a következő hét fő követelményt foglalja magában: az emberi cselekvőképesség 

támogatása és emberi felügyelet; stabilitás és biztonság; adatvédelem és adatkezelés; 

átláthatóság; sokféleség, megkülönböztetésmentesség és méltányosság; társadalmi és 

környezeti jólét és elszámoltathatóság. E követelmények kialakítására a mesterséges 

intelligenciával foglalkozó, több mint 3 700 tagot számláló európai szövetség online 

platformján szervezett konzultáció során összegyűjtött, több mint 500 szervezet (iparág, 
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felsőoktatási intézmény, fogyasztói szervezet, közigazgatási szerv és civil társadalmi 

szervezet) észrevételeinek figyelembevételével került sor.  

E követelmények gyakorlatban történő megvalósításához kialakításra került egy értékelési 

lista is, amelyet jelenleg tesztelnek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos technológiák 

kifejlesztésében és bevezetésében érintett vállalkozások és szervezetek. Az értékelési lista 

2020 elején, e kísérleti szakasz eredményei alapján felülvizsgálat tárgyát fogja képezni.  

A megállapításokra alapozva a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezetőalelnök-

jelölttel és a biztosi testület többi tagjával közösen javaslatokat fogunk kidolgozni az első 100 

nap alatt a mesterséges intelligencia keretére irányuló, összehangolt uniós megközelítésre 

vonatkozóan. Szorosan együtt fogunk működni az Európai Parlamenttel és a tagállamokkal.  

Meg kell arról győződnünk, hogy a javasolt intézkedések arányosak, és nem gördítenek 

szükségtelen akadályokat az innovatív vállalkozások működése elé. Különböző lehetőségeket 

fogunk megvizsgálni, kezdve az ön- és társszabályozási intézkedésektől a harmadik fél általi 

ellenőrzési rendszerekig. A hangsúly azon van, hogy Európa fragmentálódásának a 

megelőzése érdekében egy valóban az egységes piacot ösztönző megközelítést dolgozzunk ki. 

Közelebbről is meg fogom vizsgálni a szellemi tulajdonnal kapcsolatos rendszerünket annak 

érdekében, hogy az teljes mértékben támogassa Európában a mesterséges intelligencia 

fejlesztését és bevezetését, ahogy azt következő válaszomban részletesebben kifejtem. 

A mesterséges intelligenciára vonatkozó (2018. decemberi) összehangolt cselekvési terv 

eredményeire építve az etikai és jogi szempontokkal kapcsolatos munkához ambiciózus és 

konkrét intézkedéscsomaggal fogok hozzájárulni annak érdekében, hogy erősödjenek ipari 

kapacitásaink és a vállalkozások segítséget kapjanak a mesterséges intelligencia területén való 

és az az általi növekedésben. Ennek részeként jelentősen növelni kell támogatásainkat a 

kutatás és az innováció területén. Elsőnek az uniós (Horizont Európa) keretprogramon belül; 

ennek érdekében új köz-magán társulást fogok létrehozni a mesterséges intelligencia 

területén. A partnerség célja olyan egyértelmű ütemterv kidolgozása és végrehajtása a 

mesterségesintelligencia-technológia terén, amelynek megvalósítása az iparág és a tagállamok 

társbefektetés iránti határozott kötelezettségvállalásával történik. A kutatás fontos, de nem 

elégséges. Európának úttörő szerepet kell vállalnia a megbízható MI-technológiák 

alkalmazásában a gazdaság valamennyi ágazatában. Ezt a célt szolgálja a Digitális Európa 

program, amely az MI-kapacitás kiépítésére és a legújabb MI-megoldások alkalmazására 

fokuszál.  

Egy egész Európát átfogó adatokat összesítő közös európai adatteret kell kiépítenünk, és a 

vállalkozások és a közszféra MI-alkalmazásai számára rendelkezésre kell bocsátanunk. Az 

általános adatvédelmi rendelet szabályainak tiszteletben tartása mellett meg kell könnyítenünk 

az adatmegosztást és az adatokhoz való hozzáférést az MI-alkalmazások számára az 

ipari/társadalmi szempontból kiemelt területeken, többek között és nem kizárólag a gyártás, az 

egészségügy, a közlekedés, a környezetvédelem, a pénzügy és az energiaügy területén. A 

tagállamok tapasztalataira alapozva, fel kell mérnünk az adatok másodlagos felhasználására 

vonatkozó adatokat is.  
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Ahhoz, hogy versenyképesek legyünk a mesterséges intelligencia területén, iparunknak és 

kutatóinknak az adatokon kívül nagy teljesítményű számítástechnikai kapacitásokra van 

szükségük. Reméljük, hogy a Digitális Európa program támogatásával létre tudunk hozni egy, 

a kompetenciaközpontokat és a regionális digitális innovációs központokat összefogó nagy 

hálózatot. Azon számítástechnikai kapacitásokat, amelyekbe az EU és a tagállamok a nagy 

teljesítményű számítástechnikai kezdeményezés keretében fektetnek be, egyesíteni lehet az 

MI előmozdítása céljából biztonságos uniós adat- és számítástechnikai eszközben, amely a 

kutatók és a mérnökök rendelkezésére fog állni.  

Az EU, a tagállamok és a magánszektor forrásainak egyesítésével ki kell építeni a 

mesterséges intelligencia tesztelését és az azzal való kísérletezést szolgáló helyszíneket az 

olyan kulcsfontosságú alkalmazási területeken, mint a karbonszegény mobilitás, a precíziós 

orvoslás vagy a precíziós gazdálkodás.  

Az a szándékom, hogy az EU-ban a mesterséges intelligenciába való beruházások összegét 

éves szinten fokozatosan a jelenlegi 4 milliárd EUR-ról 2025-re 20 milliárd EUR-hoz 

közelítsem. Ez jelentős beruházásokat foglal magában a készségfejlesztés és a munkaerőnek 

az MI ipari környezetéhez való alkalmazkodása terén. Kiemelt jelentősége van az induló 

vállalkozások támogatásának és felfuttatásának, valamint a kkv-k támogatásának az MI 

területén, amelynek prioritást kell élveznie az InvestEU program keretében.     

Biztosítani fogom, hogy folytatódjanak azok a tájékoztató intézkedések, amelyek a 

mesterséges intelligencia jobb megértését célozzák az uniós polgárok körében, valamint hogy 

több magánszemély és vállalkozás használjon MI-alkalmazásokat.  

E rendszer Európán belüli kialakítása érdekében végzett munkámmal párhuzamosan 

világszerte állandó párbeszédet kívánok kezdeményezni partnereinkkel az emberközpontú és 

megbízható MI-technológiák erősítése, és a mesterséges intelligenciával összefüggésben 

felmerülő globális kihívások kezelése érdekében.  

 

Megbízólevelében azzal a feladattal bízzák meg, hogy alakítsa ki az annak lehetővé 

tételéhez szükséges, megfelelő keretet, hogy Európának a lehető legtöbb előnye 

származzon a digitális átállásból, ugyanakkor biztosítsa, hogy az új technológiák 

fejlődésével tartós értékeinket tiszteletben tartsák, és irányítsa a digitális 

szolgáltatásokról szóló, új irányelvvel kapcsolatos munkát.  

A versenyképesség támogatásának egyik fő kihívása a tisztességes és felelősségteljes 

környezet kialakítása az európai digitális vállalkozások számára a kereskedelmi jog, a 

polgári jog és a nemzetközi magánjog területére vonatkozó, erőteljes jogi keret révén. 

Melyek lesznek az Ön prioritásai a jelenlegi polgári jogi, kereskedelmi jogi és 

nemzetközi magánjogi keret európai vállalkozások számára történő javítása terén, 

különös tekintettel azok online kereskedelmi tevékenységeire? 
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A digitális vállalkozásoknak gyorsan kell növekedniük, és ehhez támaszkodniuk kell a 

határokon átívelő hálózati hatásra. Egy kis méretű induló vállalkozás, amennyiben 

szolgáltatásait az európai piacon ki kívánja terjeszteni, nem tudja megfelelően kezelni a 

tagállamok közötti jogi széttagoltságból fakadó összetettséget és fedezni az abból adódó 

költségeket. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokra vonatkozó 

szolgáltatásnyújtás szabadságával kapcsolatos szabályok naprakésszé tételével a digitális 

szolgáltatásokról szóló jogszabály segíteni fog az európai vállalkozásoknak abban, hogy 

európai szinten terjeszkedjenek, majd pedig megjelenjenek a világpiacon is.  

Ahogy a kérdésből is kiderül, ezek a témák széles problémakört ölelnek fel. Többet kell 

tennünk az induló vállalkozások és a kkv-k támogatásáért, hogy meg tudjanak birkózni az 

internetet szabályozó bonyolult nemzetközi joggal. Ebből a célból külön programot kívánok 

létrehozni.  

Az is egyértelmű, hogy minél inkább mi tudjuk meghatározni a normákat a digitális világ 

számára a titoktartás, az MI, a biztonság és a felelősség, az adatok és a blokklánc-technológia 

terén, annál inkább az uniós jog és joggyakorlat lesz a referencia, és ez ösztönözni fogja az 

EU-n belül folytatott üzleti tevékenységet. 

Szorosan együtt fogok működni kollégáimmal, különösen az igazságügyi biztosjelölttel, hogy 

a digitális üzleti tevékenységet olyan polgári jogi intézkedésekkel támogassuk, amelyek 

előmozdítják a méltányosságot, kiszámíthatóságot, jogbiztonságot és a kellő harmonizációt az 

egységes piac előnyeinek kiaknázása céljából, valamint biztosítják, hogy a társasági jog 

támogassa a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó stratégiát.  

Az internetes joghatósággal összefüggő problémák és a kapcsolódó nemzetközi magánjogi 

kihívások világszintűek. Európa jelentős mértékben hozzájárul a különböző érdekelt feleket 

összefogó releváns fórumok munkájához, és ennek a jövőben is így kell lennie, beleértve a 

WTO elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos munkáját is.   
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Megbízólevele szerint Ön felel majd annak biztosításáért, hogy az európai szellemi 

tulajdonjogi rendszer „egységes, a digitális korhoz illő legyen, és támogassa 

versenyképességünket”. E rendszer döntő szerepet fog játszani a mesterséges 

intelligencia (AI) és a jövő egyéb technológiáinak fejlesztésében. Ezzel kapcsolatban 

ugyanakkor több kihívás is előre látható, nevezetesen: 

- - a mesterségesintelligencia-rendszerek fejlesztése során felhasznált adatok 

kezelése, tulajdonlása és védelme; 

- - a mesterséges intelligenciával összefüggésben felhasznált adatok és szellemi 

tulajdonjogok közötti kapcsolatok meghatározása, ideértve a jogsértések, a 

közzététel és a megosztás kérdéseit is; 

- - az algoritmusok alkalmazása a mesterségesintelligencia-technológiák 

fejlesztése során és a mesterségesintelligencia-technológiák használata a 

szellemi tulajdonjogok kezelése és érvényesítése során, pl. az „intelligens 

szerződések” tekintetében; 

- - az alkalmazandó jog és joghatóság közötti konfliktusokból eredő, lehetséges 

problémák. 

E kihívásokra való tekintettel mi a stratégiája annak biztosítására, hogy az európai 

szellemitulajdon-jogi rendszer megfeleljen a célnak, és időtálló legyen? 

 

A mesterséges intelligencia és az adatgazdaság térnyerése erőteljes változásokkal jár nem 

csupán gazdaságaink, de a szellemitulajdon-rendszerek működése szempontjából is. E 

változások több területen is érezhetők lesznek: 

Először is, meggyőződésem, hogy az adatok generálásának, rendelkezésre állásának és 

megosztásának ösztönzését kell az uniós iparpolitika középpontjába helyezni. Európának jól 

meghatározott stratégiára van szüksége azzal kapcsolatban, hogyan valósítható ez meg. A 

napjainkban rendelkezésre álló nagy mennyiségű adatkészletek kritikus fontosságú inputot 

kínálhatnak gazdaságunknak. E nagy adathalmazok elérhetőségétől függ, hogy képesek 

vagyunk-e például az intelligens egészségügyi rendszerek vagy az önvezető autók 

bevezetésére. Önmagában az adatokat nem védi szellemi tulajdonjog. De ahogy a kérdésből is 

kiderül, felmerülnek a szellemi tulajdonnal összefüggő kérdések. Előfordulhat például, hogy 

az adatok és algoritmusok a 2016. évi, üzleti titkokról szóló irányelv hatálya alá tartozó üzleti 

titkok. A képek és hasonló adatok szerzői jog hatálya alá tartozhatnak. Ezek a 

szellemitulajdon-védelmi rendszerek jogos érdekeket védenek. Ugyanakkor a szellemi 

tulajdonra vonatkozó jogi keretünk rugalmas, és a szellemi tulajdon védelme nem zárja ki 

ezeknek az adatoknak a megosztását.  

Eddig a fő hangsúly a nyílt hozzáférésű adatokról szóló irányelv értelmében a közszféra 

adatainak megosztására helyeződött. Tovább kell lépnünk, az általános adatvédelmi rendelet 

tiszteletben tartása mellett. A magánszektor adatainak megosztása és kereskedelme már 

elemzésre került. A Bizottság 2018-ban értékelő jelentést készített az adatbázisok esetében 

elérhető szellemi védelemről, beleértve a szerzői jogi oltalmat és a sui generis jogok oltalmát, 

továbbá közleményt tett közzé „A közös európai adattér kialakítása felé” címmel. A szöveg- 
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és adatbányászatra vonatkozó egyedi kivétel bevezetése fontos előrelépést jelent a 

mesterséges intelligenciát jobban támogató uniós szellemi tulajdon-jogi keret felé. Ez a 

munka kiváló ugródeszkát jelent a tárgyalt kérdések megoldásához.  

Megbízatásom során prioritásként fogom kezelni az adatokra és az adatmegosztásra 

vonatkozó szabályok meghatározását és végrehajtását Európában, ugyanakkor meg fogom 

őrizni az adatok generálására és rendelkezésre állására vonatkozó megfelelő ösztönzőket. Elő 

kell segítenünk az adatok konkrét közérdekű célokra, például az orvosi kutatásra és a 

közszolgáltatások javítására történő rendelkezésre bocsátását és újrafelhasználását. 

Javítanunk kell a magántulajdonban lévő adatokhoz való hozzáférést, és kezelnünk kell a 

különböző szereplők piaci ereje közötti kiegyensúlyozatlanság problémáját. Ennek során 

figyelembe kell vennünk, hogy az adatkészletek tulajdonosai nem csak nagy szereplők 

lehetnek, hanem kis- és innovatív induló vállalkozások is. Egyértelmű és méltányos, mindenki 

számára működőképes szabályokra van szükségünk. Nem csupán a szabályozási keret 

egyértelműsítésére vállalkozom: együtt fogok működni az érintett iparágakkal és adott 

esetben a közigazgatási szervekkel egy hatékony adatmegosztást támogató eszköz 

megteremtése érdekében.  

Ez nem csak egy adott ágazat problémája, hanem az iparpolitika lényegi eleme a 

versenyképesség USA és Kína viszonylatában való fenntartása szempontjából. 

Másodszor, közelről is megvizsgálom, hogy védhetők-e és milyen feltételek mellett a 

mesterséges intelligencia által generált találmányok és alkotások. 2017-ben világszinten 

mintegy 30 000 mesterséges intelligenciához kapcsolódó szabadalmi bejelentést tettek közzé; 

ez duplája a két évvel ezelőtti adatnak.  

A mesterséges intelligencia területén a szellemi tulajdonjog ügye jogi, politikai, sőt filozófiai 

kérdéseket vet fel a találmányok és az innováció természetét illetően. Még nem tudjuk 

mindenre a választ, de gyorsan tisztánlátásra van szükségünk. Már több olyan szabadalmi 

bejelentést nyújtottak be, amelyekben a mesterséges intelligencia szerepel feltalálóként, 

megkérdőjelezve ezáltal olyan fogalmakat, mint a feltalálói jog, a találmány vagy a 

nyilvánosságra hozatal. Hasonló vita folyik a szerzői jogokról. A Szellemi Tulajdon 

Világszervezete és az Egyesült Államok szintén érdekelt a témában. Ezeket a 

megbeszéléseket a Bizottság szervezeti egységei kezdeményezték, és meggyőződésem, hogy 

Európának vezető szerepet kell vállalnia ebben a világszintű vitában. A munka 

előrehaladtával párhuzamosan értékelni fogjuk, hogy szükséges-e iránymutatást kidolgozni a 

meglévő uniós jogi keretre vonatkozóan. 

Harmadszor, meg fogom vizsgálni, hogyan segíthet nekünk az MI-forradalom abban, hogy 

hatékonyabbá tegyük szellemitulajdon-rendszereinket. A mesterséges intelligencia és más 

technológiák – mint például a blokklánc-technológia – felhasználhatók a szabadalmak 

lajstromozására és vizsgálatára vonatkozó eljárások megkönnyítésére. Ezek is segíthetnek az 

európai kreatív iparágaknak abban, hogy csökkenjen szerzői jogi rendszerünk összetettsége, 

és növekedjen hatékonysága. E technológiák felhasználhatók például az engedélyezés 
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megkönnyítése céljából azáltal, hogy lehetővé teszik intelligens szerződések alkalmazását és 

kifejlesztését. Egyes tagállamokban fontolóra veszik, hogy szabályozzák az intelligens 

szerződéseket és általában a blokkláncokat. Úgy vélem, hogy a blokkláncot uniós szinten 

indokolt szabályozni. Európa vezető szerepet tölthet be ezen a téren, én pedig konkrét 

javaslatokat fogok tenni a már elvégzett jelentős mennyiségű munka alapján és a legmagasabb 

szintű minőségi jogalkotás teljes mértékű tiszteletben tartása mellett.  

Negyedszer, az MI és a kapcsolódó technológiák segíthetnek a szellemitulajdon-lopás elleni 

fellépésben. Egyre több a szellemitulajdon-lopás, Európában és a világszerte egyaránt. A 

hamisított termékek 2016-ban a világkereskedelem 3,3%-át tették ki. Az uniós behozatal 

tekintetében ez 6,8%-ot jelent (csupán 3 évvel korábban még 5% volt). Meg kell állítani ezt a 

folyamatot, az új technológiák pedig segítségünkre lehetnek ebben. A blokkláncalapú 

megoldásokkal például a jogosultak jobban ellenőrizni tudják ellátási láncaikat. Az MI-alapú 

megoldások alkalmazhatók az illegális online szolgáltatások kiszűrésére és eltávolítására is.  

Első lépésként magas szintű csoportot fogok létrehozni, amely meg fogja vizsgálni az MI-val 

és az adatforradalommal járó, szellemi tulajdonnal kapcsolatos problémákat. Párbeszédet 

fogok folytatni az érdekeltekkel, és tovább finomítom az elemzésünket, majd megoldásokat 

fogok javasolni.  

Megbízatásom ideje alatt szoros kapcsolatot fogok fenntartani az érdekelt felekkel és 

valamennyi partnerrel, valamint aktív párbeszédet fogok folytatni fő kereskedelmi 

partnereinkkel az egymásnak ellentmondó szabályokkal és joghatósággal összefüggő 

problémák minimalizálása érdekében. Várakozással tekintek az Európai Parlamenttel 

folytatandó együttműködés elé. 

 


