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1. Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség 

Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, melyek különösen 

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

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

„A mai világban országaink eltörpülnek a modern technológia lehetőségei, illetve Amerika és 

Oroszország jelenlegi, valamint Kína és India jövőbeli dimenziói mellett.”  

Ezek Jean Monnet szavai 1954-ből, melyek a mai helyzetre is igaznak bizonyulnak. Épp ezért 

erős Európára van szükségünk, és együtt kell működnünk ahhoz, hogy globális szinten 

versenyképesek lehessünk. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy Európa 

régiók és népek sokaságából áll össze. 

Egész életemben, valamennyi feladatkörömben arra törekedtem, hogy hozzájáruljak közös 

otthonunk, Európa építéséhez.  

Számítástechnikai diplomámat a Supélec műszaki egyetemen szereztem meg, ezt követően 

pedig saját szoftverfejlesztő vállalkozást alapítottam. 

30 éves voltam, amikor 6 évre Poitou-Charentes régió tanácsának tagjává és alelnökévé 

választottak. Én irányítottam a Futuroscope létrehozásával kapcsolatos munkát, amely az első 

technológiai tematikus park lett Európában. Célom az volt, hogy hozzásegítsem a társadalmat 

a jövőbeli újítások és a már ma is rendelkezésre álló digitális technológiai lehetőségek tudatos 

kiaknázásához.  

Később egy képtechnológiával foglalkozó globális vállalat elnökeként tevékenykedtem, e 

minőségemben globális szinten is felléptem az európai innováció és kutatási kapacitás védelme 

érdekében.  

Ezt követően a legrégibb francia telekommunikációs cég elnöki pozícióját töltöttem be, és 

igyekeztem előmozdítani a vezetékes, a mobil és az internetes kommunikáció közötti 

konvergenciát, ami újdonságnak számított az iparág történetében. Megpróbáltam továbbá 

felmérni a digitalizáció várható jövőbeli hatását a médiára és az audiovizuális tartalmakra, 

melyek integrációja napjainkra teljes mértékben megvalósult.  

Franciaország gazdasági, pénzügyi és ipari minisztereként azért küzdöttem, hogy csökkentsem 

az állami és a magánszféra adósságainak szintjét, mivel az eladósodottság gátolja a fejlődést és 

függőségi helyzetet teremt. Valamennyi stratégiám arra irányult, hogy Franciaország ismét 

teljesíteni tudja a maastrichti kritériumokat, amit sikerült is megvalósítani. E 
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kötelezettségvállalással közvetlen módon járulhattam hozzá az európai stabilitáshoz.  

Végül egy európai részvénytársaságként bejegyzett, digitális technológiával és 

kiberbiztonsággal foglalkozó csoport elnöke lettem, amely Európában és globális szinten is 

képviselteti magát (Európában franciaországi és németországi székhellyel), és amely az 

iparágban elsőként valósította meg a karbonsemlegességet. A felsorolt tapasztalataim, a 

motivációm és egész életpályám közös jellemzője a szenvedély. A technológia iránti 

szenvedély, a gazdaság és a vállalkozás iránti szenvedély, a közjó iránti szenvedély, és 

természetesen az európai projekt iránti szenvedély.  

Biztosi kinevezésem esetén lehetőségem lenne az európai projekt szolgálatába állítani szakmai 

életutam valamennyi tapasztalatát, melyet kisvállalkozóként, globális és európai vállalatok 

vezérigazgatójaként, miniszterként és választott képviselőként szereztem.  

Hogyan járul majd hozzá a Bizottság stratégiai menetrendjének előmozdításához?  

Politikai iránymutatásaiban Ursula von der Leyen, a Bizottság megválasztott elnöke 

kijelentette: „Európának vezető szerepet kell vállalnia a bolygónk egészségesebbé tétele és az 

új digitális korszakra való átállás terén.” Kinevezésem jóváhagyása esetén minden tőlem 

telhetőt meg fogok tenni annak érdekében, hogy ezt a törekvést valóra váltsam. Ennek során az 

elnök és a három ügyvezető alelnök iránymutatásait követve együtt fogok működni a biztosi 

testület többi tagjával, Önökkel, az Európai Parlament képviselőivel, továbbá a Tanács 

tagjaival.  Az Európa előtt álló geopolitikai kihívások kezelése érdekében ugyanis minden 

eddiginél szorosabb együttműködésre van szükség. Az Európa, amelyben hiszek, képes 

összhangba hozni a gazdaság szociális és piaci elemeit, amint azt a Bizottság megválasztott 

elnöke is említette iránymutatásaiban. Olyan Európa ez, amely mindenki számára segítséget 

nyújt abban, hogy kibontakoztassa a benne rejlő lehetőségeket. Olyan Európa, amely nyitott a 

világra, de megvédi saját érdekeit. Olyan Európa, amely naivitás nélkül tekint a minket 

körülvevő világra és annak összetettségére.  

A következő eszközökkel kívánok hozzájárulni Bizottság megválasztott elnöke által 

meghatározott stratégiai menetrend megvalósításához:  

 Emberközpontú, Európa globális szerepét erősítő egységes piac  

Az egységes piac az európai integráció egyik legfontosabb vívmánya. A polgárok számára 

lehetőségeket, a fogyasztók számára pedig szélesebb kínálatot és nagyobb védelmet biztosít. 

Az egységes piacnak köszönhető, hogy akadálytalanul letelepedhetünk és munkát vállalhatunk 

más tagállamokban is. A jól működő egységes piacon biztosítani kell a szabályok betartását. 

Nem fogok visszariadni e szabályok érvényre juttatásától. Ellen fogok állni azonban minden 

olyan kísértésnek, amely nemzeti protekcionizmusra vagy az országaink közötti gazdasági 

akadályok újjáépítésére irányul. Olyan kontinenssé szeretném tenni Európát, ahol mérettől 

függetlenül minden vállalkozás határokon átnyúlóan növekedhet, és ahol az egységes piac 

valamennyi vállalkozás számára jó kiindulási alapot nyújt. A piaci széttagoltság megszüntetése 

révén tehetjük Európát erőssé és valódi globális szereplővé.  

 A digitális tér formálása  

Ahogy az emberiség meghódította és formálta a földet, a tengert, a levegőt és a világűrt, úgy 

kell most a saját igényeinek megfelelőre alakítania, biztonságossá és mindenki számára nyitottá 

tennie a digitális teret. Olyan egyértelmű szabályok bevezetését fogom javasolni, amelyek 
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megvédik az európai polgárok jogait és szabadságait, és egyben jogbiztonságot nyújtanak, 

melyre vállalkozásainknak, főleg a kisvállalkozásoknak nagy szükségük van. Kiemelt 

területként fogom kezelni a mesterséges intelligenciát (MI), az adatokkal kapcsolatos 

kérdéseket, a kiberbiztonságot és digitális szolgáltatásokra vonatkozó jogszabály kapcsán a 

platformok szerepét. Nagy figyelmet fogok fordítani a médiára és az audiovizuális ágazatra, 

mivel alapvető módon befolyásolják demokráciánkat és európai identitásunkat, továbbá 

hozzájárulnak a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez is.   

 A klímasemleges gazdaságra való áttérés támogatása 

Az a cél, hogy Európát 2050-re az első klímasemleges kontinenssé tegyük, keretet fog szabni 

valamennyi politikánknak. Az európai zöld megállapodáshoz erős ipari dimenzióra is 

szükségünk lesz. Gondoskodni fogok arról, hogy az EU támogassa az ipart a zöld átmenet 

megszervezésében, és hogy az új technológiák központi szerepet kapjanak célunk elérésében. 

Alapvető fontosságú továbbá annak biztosítása, hogy valamennyi vállalat, kis- és 

nagyvállalkozás részt vegyen ebben az átmenetben, valamint hogy a tisztább, 

környezetbarátabb iparra való átállás által érintett emberek és régiók számára új lehetőségeket 

teremtsünk.  

 Európa technológiai szuverenitásának megteremtése  

A digitális és zöld átállást csak úgy tudjuk megvalósítani, ha megteremtjük Európa technológiai 

szuverenitását. Ez nem tévesztendő össze a protekcionizmussal – egyszerűen arról van szó, 

hogy európai technológiai alternatívákat kívánunk létrehozni azokon a kulcsfontosságú 

területeken, ahol jelenleg függő helyzetben vagyunk. Ezért a stratégiai jelentőségű területeken, 

például a védelem, az űrágazat, az 5G és a kvantumtechnológia terén európai szintű 

együttműködésre van szükség. A közös munka során pedig a digitális szakadék áthidalására és 

valamennyi európai régió bevonására kell összpontosítanunk.  

Ahhoz, hogy Európát digitális, technológiai és ipari téren is vezető szereplővé tegyük – amihez 

az alapokat az integrált egységes piac szolgáltatja –, egyértelmű, a megbízatásom során 

értékeléssel nyomon követhető célkitűzéseket fogok meghatározni valamennyi prioritásra 

vonatkozóan. Gondoskodni fogok arról, hogy ezek a prioritások az Európai Parlamenttel és a 

Tanáccsal, valamint a civil társadalommal és az ipari szereplőkkel folytatott párbeszéd 

keretében kerüljenek meghatározásra. Meggyőződésem, hogy együtt világszinten is 

versenyképessé tehetjük Európát, méghozzá oly módon, hogy a polgárokat és a környezetet 

állítjuk a technológiai fejlődés középpontjába. 

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

integrálja a nemek közötti egyenlőség szempontjait a portfóliójához tartozó valamennyi 

szakpolitikai területbe? 

Alapvető fontosságú, hogy a nők teljes mértékben részt vegyenek a gazdaság valamennyi 

ágazatában. A legutóbbi vállalatnál, ahol elnöki pozíciót töltöttem be, kiemelt kérdésként 

kezeltem annak biztosítását, hogy a nőknek ugyanannyi lehetőségük legyen az előrejutásra, 

mint a férfiaknak. Számos sikeres kezdeményezést indítottunk, és a vállalat rendszeresen 

felkerül a legbefogadóbb munkaadók listájára. Emellett átalakítottam a munkaerő-felvételi 

eljárásokat, hogy azokból a lehető legnagyobb mértékben kizárjuk a nemi szempontokat.  

Biztosi kinevezésem esetén ezt a szemléletmódot fogom képviselni a Bizottságban és a 

szakpolitikai döntéshozatal során is. A feladatkörömbe tartozó valamennyi területen és 
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kontextusban elkötelezetten fogok dolgozni a nemek egyensúlyának javításán és a nemek 

közötti egyenlőség érvényesítésén.  

Ezenkívül folytatni kívánom az e téren korábban indított kezdeményezéseket, például a Belső 

Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság (DG GROW) és A Tartalmak, 

Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága (DG CNECT) által kidolgozott 

programokat, melyek célja, hogy elősegítsék a nők vállalkozói szerepvállalását, például egy női 

vállalkozóknak szóló elektronikus platform, a Női Üzleti Angyalok Európai Hálózata vagy a 

Női Internetes Vállalkozói Platformok Hálózata létrehozásával. Szorosan együtt fogok 

működni továbbá az egyenlőségért felelős biztossal annak érdekében, hogy megvalósítsuk az 

Európai Bizottság „A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiai kötelezettségvállalás 

2016–2019” című dokumentumában foglalt célokat. 

 

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

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

kérdésessé feladatköre ellátását a Bizottságban? 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy kinevezésemtől fogva teljes mértékben, feltétel nélkül 

tiszteletben tartom az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkének (3) bekezdésében és az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 245. cikkében előírt, a függetlenséggel, 

átláthatósággal, pártatlansággal és rendelkezésre állással kapcsolatos kötelezettségeket.  

Biztosi kinevezésem esetén maradéktalanul tiszteletben tartom a Szerződés betűjét és szellemét, 

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

ne fogadjak el utasításokat. Emellett tartani fogom magam az Európai Bizottság tagjaira 

vonatkozó magatartási kódexhez és annak összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseihez. 

Érdekeltségi nyilatkozatom teljes körű, és a nyilvánosság számára hozzáférhető. 

Ahogy azt érdekeltségi nyilatkozatomban kifejtettem, radikális lépéseket tettem a korábbi 

tevékenységeimmel kapcsolatos esetleges összeférhetetlenségek megelőzése érdekében. 

Még európai parlamenti meghallgatásom előtt eladtam a teljes részvényportfóliómat és 

lemondtam valamennyi vállalatnál és egyesületnél betöltött pozíciómról. Jelenleg semmilyen 

részvénnyel vagy megbízatással nem rendelkezem.  

Ezenkívül ugyanolyan átlátható módon fogok eljárni, mint amikor a magánszektorból érkezve 

Franciaország gazdasági, pénzügyi és ipari miniszterévé neveztek ki. Ezért a lehető 

legszigorúbban alkalmazni fogom a Bizottság tagjaira vonatkozó magatartási kódexet, 

különösen annak 2. cikke (6) bekezdését, amely előírja, hogy el kell kerülni minden olyan 

helyzetet, amely összeférhetetlenséghez vezethet, vagy amely összeférhetetlenséget tükrözhet. 

Összeférhetetlenség felmerülése esetén pontosan követni fogom a magatartási kódex 4. 

cikkében meghatározott eljárást. Ebben az összefüggésben és az elnökkel egyetértésben, 

automatikusan tartózkodni fogok minden olyan pénzügyi, szerződéses vagy egyéb igazgatási 

döntésben való részvételtől, amely közvetlenül érintené az Atost vagy annak valamely 

egységét.  

Mindezen intézkedéseket annak érdekében hoztam, hogy az Európai Parlament valamennyi 

képviselője a legteljesebb bizalommal működhessen együtt velem, és hogy kifejezzem 
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tiszteletemet a feladat iránt, amellyel európai polgártársaink nevében az Európai Parlament 

adott esetben megbíz majd. 

  

2. A portfólió irányítása és együttműködés az Európai Parlamenttel  

- Milyen szempontból tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament 

előtt saját, illetve hivatalának tevékenységével kapcsolatban? Milyen konkrét 

kötelezettségeket hajlandó vállalni a nagyobb átláthatóság, a kibővített 

együttműködés és a hatékony nyomon követés érdekében a Parlament álláspontjai és 

jogalkotási kezdeményezések iránti igényei tekintetében? A tervezett 

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

hogy a Parlamentet a Tanáccsal egyenrangúan ellássa információval és 

dokumentumanyaggal? 

Amennyiben megerősítik biztosi kinevezésemet, maradéktalanul tiszteletben fogom tartani a 

testületiség elvét, és teljes mértékben vállalni fogom a politikai felelősséget a hatáskörömbe 

tartozó, a november 7-i megbízólevélben meghatározott tevékenységekért. A portfólió, amelyet 

a megválasztott elnök nekem szánt, olyan kiemelt törekvésekhez kapcsolódik, mint az európai 

zöld megállapodás, az emberközpontú gazdaság, a digitális korra felkészült Európa és Európa 

globális szerepének erősítése. Együtt fogok működni az ügyvezető alelnökökkel és össze fogom 

hangolni javaslataimat a biztosi testület többi tagjának munkájával annak biztosítása érdekében, 

hogy e törekvéseket megvalósítsuk.  

Biztosi kinevezésem esetén mindent meg fogok tenni azért, hogy olyan kezdeményezéseket 

dolgozzunk ki, amelyek Európa, a gazdaság és a polgárok jövőjét szolgálják. Ezért a jogalkotási 

folyamat egésze során nyitott és együttműködő megközelítést fogok képviselni, és keresni 

fogom az Európai Parlament visszajelzését és támogatását. Az Európai Parlament az európai 

polgárokat képviseli, ezért teljes mértékben figyelembe fogom venni álláspontjait. El fogok 

látogatni az Európai Parlamentbe és annak bizottságaiba annak érdekében, hogy eszmecserét 

folytassak és együttműködjek a képviselőkkel.  

 

Az Európai Parlament előtti elszámoltathatóság elvét nagyon komolyan fogom venni. Ezért 

részt kívánok venni az Európai Parlament bizottsági és plenáris ülésein, valamint a háromoldalú 

egyeztetéseken. Az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló, 2010. évi 

keretmegállapodással összhangban politikai felelősséget fogok vállalni a Parlament előtt, és 

alkalmazni fogom a keretmegállapodás szabályait. 

 
Minden esetben a Tanáccsal egyenrangú félként fogom kezelni az Európai Parlamentet mint 

társjogalkotót, és mindkét intézményt ugyanolyan mértékben el fogom látni információkkal és 

dokumentumokkal. Arról is gondoskodom, hogy az Európai Parlament rendszeres tájékoztatást 

kapjon tőlünk, különösen a felelősségi körömbe tartozó jelentősebb események előtt, illetve a 

nemzetközi tárgyalások kulcsfontosságú szakaszaiban.  

Az Európai Parlamenttel való kapcsolattartás a magam, a kabinetem és a szolgálataim részéről 

is mindig a bizalomra, az átláthatóságra és a nyitottságra fog épülni.  

Átláthatóság 

Ursula von der Leyen megválasztott elnök politikai iránymutatása hangsúlyozza, hogy az Unió 
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úgy nyerheti vissza az európaiak bizalmát, ha intézményei nyitottak, és az átláthatóság 

tekintetében feddhetetlenek. 

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

kapcsolatokról szóló keretmegállapodás és a jogalkotás minőségének javításáról szóló 

intézményközi megállapodás átláthatóságra és információáramlásra vonatkozó 

rendelkezéseinek végrehajtása iránt. Gondoskodni fogok különösen arról, hogy ezeket a 

rendelkezéseket tiszteletben tartsák a tárcám és a parlamenti bizottságok közötti strukturált 

párbeszédekben és egyéb kapcsolattartás során.  

Hozzá fogok járulni továbbá a Bizottság arra irányuló folyamatos erőfeszítéseihez, hogy a 

polgárok megfelelő tájékoztatást kapjanak a Bizottságnak az intézményi struktúrában betöltött 

szerepéről. Emellett a hatáskörömbe tartozó szakpolitikai javaslatokat a szakértőkkel és a 

nyilvánossággal folytatott konzultációk alapozzák majd meg, a minőségi jogalkotás elveivel 

összhangban.   

A Parlament álláspontjainak és jogalkotási kezdeményezések iránti kérelmeinek nyomon 

követése 

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

kezdeményezési jogát. Elkötelezett az iránt, hogy a parlamenti képviselők többségével 

elfogadott állásfoglalásokra a Bizottság jogalkotási aktusok formájában adjon választ, 

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

elvét. Magam is messzemenően támogatom ezt a célkitűzést.  

Minden szakaszban együtt fogok működni a Parlamenttel az állásfoglalások megvitatása során. 

Vállalom, hogy szorosan együttműködöm az illetékes parlamenti bizottságokkal, és aktív 

részvétellel jelen leszek az állásfoglalások előkészítése során. Mélyen hiszek abban, hogy ez 

javítja a párbeszédet, valamint erősíti a bizalmat és a közös cél érdekében való együttműködés 

iránti elkötelezettséget.  

Információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátása 

Fenti vállalásomon túlmenően, amelynek értelmében biztosítani fogom, hogy a parlamenti 

bizottságok – a Tanáccsal egy időben és azonos feltételekkel – részt vegyenek minden, a 

hatáskörömbe tartozó jelentősebb kezdeményezésben, teljes mértékben tudatában vagyok 

annak, hogy az információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátása az Európai Parlament 

és a Bizottság közötti partnerség elmélyítésének alapvető eleme. Ezért kötelezettséget vállalok 

arra, hogy maradéktalanul megvalósítom a keretmegállapodás és a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló intézményközi megállapodás vonatkozó rendelkezéseit. A Szerződések 

lefektetik a Parlament és a Tanács mint társjogalkotók közötti egyenlőség elvét, és gondoskodni 

fogok arról, hogy ez a felelősségem alá tartozó területeken az információk megosztásának 

módja tekintetében is érvényesüljön.  
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Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság kérdései 

A portfóliójához tartozó azon fő területekkel kapcsolatban, amelyek az ITRE bizottság 

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

a védelmi ipar és az űrkutatás - mely fő szakpolitikai prioritásokat kívánja megvalósítani? 

Milyen konkrét jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezésekkel – köztük pénzügyi 

eszközökkel – tervezi elérni e prioritások megvalósítását, különös tekintettel az európai 

technológiai szuverenitás – így a kiberbiztonság, a mesterséges intelligencia, a megosztott 

könyvelési technológiák, a nagy teljesítményű számítástechnika, a kommunikációs 

hálózatok, az adatok, valamint a védelem, az űrkutatás és az egyéb ágazatok terén 

kulcsfontosságú értékláncok – területéhez kötődő kezdeményezésekre? Mi lenne e 

kezdeményezések fő tartalma és ütemezése? Hogyan fogja biztosítani, hogy a körforgásos 

gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv hozzájáruljon az EU átfogó iparstratégiájához? 

Hogyan fogja konkrétan alkalmazni az „egy be, egy ki” elvet a portfóliójához tartozó 

jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban? 

Az előttünk álló néhány év alapjaiban fogja meghatározni Európa szerepét a világban. A 

technológiai és digitális forradalom sebessége, az éghajlatváltozáshoz való társadalmi és 

gazdasági alkalmazkodás szükségessége, valamint az Európán kívüli szereplőkkel való verseny 

erősödése olyan kihívások, amelyekkel közösen kell szembenéznünk, és amelyek a társadalmi 

egyenlőtlenségek további fokozódásának kockázatát hordozzák magukban. Egyik fő célom az 

lesz, hogy segítsem az európai polgárokat és vállalkozásokat az említett változásokhoz való 

alkalmazkodásban és a változásokban rejlő lehetőségek megragadásában. 

Digitális gazdaság és társadalom  

Az olyan új technológiák, mint a mesterséges intelligencia (MI), az 5G, a nagy teljesítményű 

és kvantumalapú számítástechnika, valamint a robotika az európai polgárok életminőségének, 

biztonságának és jólétének javítását ígérik. Ezen ígéretek valóra váltásához fenntartható és 

emberközpontú módon kell megközelítenünk az innováció és a digitalizáció kérdését. 

Növekedést teremteni, miközben megőrizzük értékeinket – így kell végrehajtanunk a digitális 

átállást az EU-ban.  

Az Európai Parlament erőteljes támogatásának köszönhetően Európa jelentős előrelépést tett a 

digitális egységes piac megvalósítása felé. Az én feladatom az lesz, hogy gondoskodjak a 

meghozott szabályok megfelelő végrehajtásáról. Azonban ennél is tovább kell lépnünk:  

megbízólevelemmel összhangban élére fogok állni az emberközpontú mesterséges intelligencia 

bevezetésére vonatkozó keretszabályozással kapcsolatos munkának, együttműködve a digitális 

korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnökkel. Ez a kezdeményezés elő fogja segíteni, 

hogy a megbízható mesterséges intelligenciára vonatkozóan szilárd globális szabványokat 

határozzunk meg, amelyek magas szintű fogyasztóvédelmet biztosítanak, és csökkentik az 

innovációval és a vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos szabályozási terheket. Ahhoz is hozzá 

fog járulni, hogy elkerüljük az egységes piac széttagolódását, amely különféle nemzeti szintű 

kezdeményezések esetén előfordulhat. A mesterséges intelligenciára vonatkozó új 

keretszabályozás építeni fog a magas szintű munkacsoport meglátásaira, valamint a megbízható 

mesterséges intelligencia kulcsfontosságú követelményeivel kapcsolatos konzultáció és 

vizsgálat eredményeire.  

A mesterséges intelligencia adatokra épül. Ezért gondoskodni kívánok arról, hogy előrelépjünk 

az adatok valóban egységes piacának kialakítása terén. Az általános adatvédelmi rendelet 
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(GDPR) formájában Európa világszínvonalú szabályozási kerettel rendelkezik a személyes 

adatok védelme tekintetében. További erőfeszítésekre van azonban szükség a vállalkozások, 

illetve a vállalkozások és a kormányzat közötti adatáramlás elősegítése érdekében. Európának 

lehetőség nyílik arra, hogy olyan adatgazdasági modellt alakítson ki, amellyel a polgárok és a 

vállalkozások – köztük a kkv-k – kezébe adja az adataik feletti ellenőrzés jogát, és amellyel 

egyben biztosítja az adatok jobb elérhetőségét is. Elő kell segítenünk, hogy megfelelő 

ökoszisztémák jöjjenek létre, amelyek lehetővé teszik az egységes piacon belüli adatáramlást 

és támogatják ipari kapacitásainkat. Elő kívánom mozdítani a „közös európai adatterek” 

létrehozását a különböző ágazatokban. Ennek során építeni fogok a nem személyes adatok 

szabad áramlásáról szóló rendeletre és a nyílt hozzáférésű adatokról szóló irányelvre annak 

érdekében, hogy továbbfejlesszük az adatok hozzáférhetőségét, határokon és ágazatokon 

átnyúló áramlását, valamint újrafelhasználását.  

A Bizottság megválasztott elnöke azzal is megbízott, hogy készítsem elő a digitális 

szolgáltatásokról szóló jogszabályt. Ez valamennyi digitális szolgáltatás tekintetében meg fogja 

erősíteni az egységes piacot, és különösen a kisvállalkozások, valamint az induló és a növekvő 

innovatív vállalkozások számára lesz előnyös az uniós szintű jogi egyértelműség biztosítása 

révén, de megfelelően figyelembe fogja venni a nagyobb piaci szereplők igényeit is. A 

jogszabály célja, hogy kialakítsa a digitális szolgáltatásokkal kapcsolatos jövőbeli innovációkra 

és piaci lehetőségekre szabott európai keretrendszert, miközben biztosítja az európai értékek 

érvényre jutását. Szorosan együtt fogok működni a digitális korra felkészült Európáért felelős 

ügyvezető alelnökkel, és alapos konzultációs és értékelési eljárást fogok lefolytatni a digitális 

szolgáltatásokról szóló jogszabály pontos hatályának és tartalmának meghatározása érdekében.  

A digitális gazdaságra való átállás számos egyéb szakpolitikai és szabályozási kérdést is felvet, 

a piaci erővel kapcsolatos versenykérdésektől kezdve a platformgazdasággal vagy az adózással 

kapcsolatos munkaügyi témákig. Gondoskodni fogok a platformok és az üzleti felhasználók 

közötti kapcsolatokról szóló rendelet által bevezetett átláthatósági és méltányossági szabályok 

szigorú betartásáról. Annak érdekében, hogy felmérjük, szükségesek-e további intézkedések 

ezen a területen, szorosan együtt fogok működni a digitális korra felkészült Európáért felelős 

ügyvezető alelnökkel. Ezenkívül határozottan támogatni fogom a foglalkoztatásért felelős 

biztos munkáját abból a célból, hogy a szociális jogok európai pillérével összhangban 

megvizsgáljuk, milyen módokon tudnánk javítani a platformok dolgozóinak 

munkakörülményeit. 

Az audiovizuális és a médiaágazatban jelenleg a tartalomszolgáltatás és az online szolgáltatás 

konvergenciája zajlik. A videotartalmak mára az online platformok kínálatának szerves részévé 

váltak, 2022-re pedig a teljes internetforgalom 80%-át az audiovizuális alkotások fogják 

kitenni. Ezért holisztikus megközelítést fogok alkalmazni az ágazat tekintetében, építve 

keretszabályozásunkra és pénzügyi eszközeinkre, például a MEDIA programra. Cselekvési 

tervet fogok előterjeszteni az audiovizuális és médiaágazat versenyképességére és 

sokszínűségére vonatkozóan. Központi kérdésként fogom kezelni az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló módosított irányelv végrehajtását, a pénzügyi programok és 

eszközök célszerű felhasználásával pedig támogatni szeretném a média- és az audiovizuális 

ágazatot a digitális átalakulás folyamata során. 

A kiberbiztonsággal és hálózati összekapcsoltsággal kapcsolatos további céljaimat az alábbi 

kérdéseknél fogom kifejteni.  
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Ipar és kkv-k 

A 25 millió európai kkv alkotja az uniós gazdaság gerincét. Ők teszik ki a nem pénzügyi üzleti 

ágazatban működő összes uniós vállalat 99,8%-át, ők alkalmazzák az uniós munkavállalók 

kétharmadát, és ők biztosítják az uniós hozzáadott érték több mint 50%-át. A kkv-k szorosan 

kapcsolódnak a nagyobb vállalatokhoz is, egyrészt az értékláncokon keresztül, másrészt a 

nagyvállalatok számára kidolgozott innovációik révén. Le kell küzdenünk az előttük álló 

kihívásokat, az adminisztratív terhektől kezdve a megfelelő munkaerő alkalmazásával 

kapcsolatos problémákig. A kkv-knak központi helyet kell kapniuk iparstratégiánkban, az 

egységes piac megerősítésére irányuló intézkedéseinkben, valamint a fenntarthatóságra, 

digitalizációra és innovációra való európai átállás folyamatában. 

Prioritásként fogom kezelni a megválasztott elnök által meghirdetett új kkv-stratégiához és 

iparstratégiához való hozzájárulást. Mindkettő teljes mértékben integrálni fogja azt a 

célkitűzésünket, hogy Európát 2050-re az első klímasemleges kontinenssé tegyük, továbbá 

támogatni fogja a körforgásos gazdaság kiépítését. E stratégiákat az alábbi válaszaimban 

részletesebben is fel fogom vázolni. 

Technológiai szuverenitás  

A gazdasági ágazatban a külföldi technológiákra való túlzott ráutaltság különféle 

kockázatoknak, az ellátási lánc zavarainak, a külföldi befolyás fokozódásának és biztonsági 

veszélyeknek teszi ki az EU-t, a tagállamokat és a vállalkozásokat. Ezért a rendelkezésemre 

álló valamennyi eszköz felhasználásával olyan intézkedéseket fogok javasolni az iparstratégia 

keretében, amelyek megerősítik Európa technológiai szuverenitását. A konkrét intézkedéseket 

az iparstratégiára vonatkozó válaszomban ismertetem. 

Védelem és űrpolitika 

Az elmúlt években korábban soha nem tapasztalt előrelépés történt az európai védelmi 

együttműködés terén. Ezzel kapcsolatban kiemelt figyelmet fogok fordítani arra, hogy az 

Európai Védelmi Alap és annak kísérleti programjai eredményesek legyenek. Emellett 

egyértelmű és ambiciózus menetrendet fogok felvázolni a következő öt évre az európai védelmi 

ipari együttműködés előmozdítása érdekében, amellyel előreléphetünk a valódi európai 

védelmi unió megteremtése felé.  

Európa a világ második legfontosabb űripari szereplője. Ez a nagymérvű beruházásoknak, 

különösen a két fő programnak, a Galileo európai műholdas navigációs rendszernek és a 

Kopernikusz uniós Föld-megfigyelési programnak köszönhető. Az uniós űrprogram keretében 

nagyratörő űripari menetrendet fogok felvázolni Európa számára.  

Az űr- és védelmi iparral kapcsolatos céljaimat a konkrétan ezekre vonatkozó kérdéseknél 

mutatom be.  

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

Von der Leyen megválasztott elnök egyértelművé tette, hogy az európai jogszabályoknak a 

bürokratikus terhek növelése nélkül kell előnyöket biztosítaniuk az EU számára. Ezért minden 

olyan új uniós javaslathoz, amely kötelezettségeket vezet be a vállalkozások vagy a polgárok 

számára, a terhek azonos mértékű, ugyanazon szakpolitikai területen történő csökkentésének 

kell társulnia. Ez kihívást jelentő feladat lesz, de biztos vagyok abban, hogy építve a 

tapasztalataimra, a teljes portfóliómat összefogva eredményes megoldásokat tudok majd találni. 
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Mik lesznek az Ön fő prioritásai a digitális gazdaság és társadalom tekintetében, például 

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

valamint az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex támogatása tekintetében? Hogyan 

szándékozik – különösen a kiberbiztonságra tekintettel – létrehozni egy közös 

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

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

minden összekapcsolt termék tekintetében kötelező (pl. szoftverfrissítésre vonatkozó) 

kiberbiztonsági kötelezettségeket előíró új horizontális jogi eszközre irányuló javaslatot 

terjesszen elő? 

Az előző kérdésre adott válaszomban kifejtettek mellett szeretném felvázolni a 

kiberbiztonsággal, az új generációs hálózatokkal, a jövőbeli mobiltechnológiákkal és a 

Hírközlési Kódexszel kapcsolatos fő céljaimat. Ezek mind elengedhetetlenek a digitális 

átálláshoz, és örömmel fogok együttműködni a Parlamenttel a megvalósításuk érdekében.  

Kiberbiztonság és a közös kiberbiztonsági egység 

Az Európai Parlament – különösen az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és Belső Piaci 

és Fogyasztóvédelmi Bizottság – kitartó támogatásának köszönhetően az EU jelentős 

előrelépéseket tett a kiberbiztonság terén. Az első horizontális kiberbiztonsági jogszabály (a 

hálózati és információs rendszerek biztonságáról szóló irányelv, azaz a kiberbiztonsági 

irányelv) elfogadása, az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA) állandóvá tétele 

és megbízatásának megerősítése, valamint az IKT-termékekre és -szolgáltatásokra vonatkozó, 

világszinten is úttörőnek számító kiberbiztonsági tanúsítási keretrendszer bevezetése mind 

hozzájárult a tagállamok közötti bizalom növeléséhez. 

Ugyanakkor – ahogy az európai polgárok mindennapjainak részévé válnak az olyan 

kulcsfontosságú új technológiák, mint az 5G és a mesterséges intelligencia – folytatnunk kell 

kiberbiztonsági keretünk és képességeink javítását és erősítését. A múltban elért eredményekre 

és a folyamatban lévő munkára építve megbízatásom kezdetén egy megújított kiberbiztonsági 

megközelítést fogok elindítani négy kulcsfontosságú intézkedéssel. 

Először is a tagállamoknak a „szükséges ismeret” helyett a „szükséges megosztás” elvét kell 

szem előtt tartaniuk annak érdekében, hogy minden területen a kiberbiztonsággal kapcsolatos 

együttműködés és az információmegosztás váljon vezérelvünkké. Ezért von der Leyen 

megválasztott elnök arra kért fel, hogy irányítsam annak az új közös kiberbiztonsági egységnek 

a létrehozására irányuló munkát, amely uniós szintű válság esetén megerősített együttműködést 

és kölcsönös segítségnyújtási mechanizmust fog biztosítani. Ez a kezdeményezés tovább javítja 

majd az EU kiberrezilienciáját a kulcsfontosságú területeken, beleértve a bűnüldözési és a 

védelmi dimenziót is, mivel szükségszerűen felhasználja a tagállami és uniós szinten 

rendelkezésre álló szakértelmet és együttműködési kereteket, és épít azokra.  

Másodszor, a kiberbiztonságra vonatkozó első horizontális jogszabály kapcsán szerzett 

tapasztalatokra építve legkésőbb 2021 tavaszán elindítom a kiberbiztonsági irányelv 

felülvizsgálatát.  

Harmadszor, a kiberbiztonsági jogszabály az egész kontinensre kiterjedő közös kiberbiztonsági 

tanúsítási megközelítést határozott meg. A jogszabály végrehajtásával a Bizottság és az ENISA 

tanúsítási rendszereket vezet be olyan kiemelt területeken, mint az 5G és a felhőalapú 

számítástechnika. Az önkéntes tanúsítási rendszerek bevezetése a helyes irányba tett lépés volt. 

A kiberbiztonsági jogszabály rendelkezéseivel összhangban meg fogom vizsgálni, hogy 
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bizonyos IKT-termékek és -szolgáltatások esetében szükség van-e a kötelező tanúsítás 

bevezetésére.  

Végül, de nem utolsósorban ahhoz, hogy Európa mind a kutatást, mind az ipari kapacitásokat 

tekintve vezető szerepet tölthessen be az élvonalbeli technológiák terén, össze kell fognunk a 

kiberbiztonsággal kapcsolatos szétaprózott, ám számottevő tudásanyagunkat. Európában nem 

kevesebb mint 660 szakértői központ működik a különböző tagállamokban. Pontosan ennek a 

szakértelemnek az összekapcsolása és összefogása a célja és a lényege az Európai 

Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont, valamint a nemzeti 

koordinációs központok hálózata létrehozásának. Együtt fogok működni az Európai 

Parlamenttel és a Tanáccsal annak érdekében, hogy új lendületet adjunk az erre vonatkozó 

javaslatnak.  

 

Hálózati összekapcsoltság 

A gyors hálózati kapcsolat elengedhetetlen az egységes piac gazdasági és társadalmi előnyeinek 

kihasználásához. Ez azonban még nem valósult meg, és számos polgár, kisvállalkozás, iskola 

és kórház még mindig nem rendelkezik elég gyors kapcsolattal, ami elmélyíti a jelenleg fennálló 

digitális szakadékot. Ezért szorosan együtt fogok működni a tagállamokkal annak biztosítása 

érdekében, hogy a hálózati összekapcsoltság tekintetében 2025-re kitűzött összes stratégiai cél 

teljesüljön. Prioritásként fogom kezelni a nagyon is szükséges magánberuházások 

előmozdítását, valamint a nagyon nagy kapacitású hálózatok kiépítési költségeinek – szükség 

esetén többek között a széles sávú hozzáférés költségének csökkentéséről szóló irányelv 

lehetséges felülvizsgálata révén történő – csökkentését. Emellett továbbra is támogatni fogom 

a WIFI4EU kezdeményezést annak érdekében, hogy az uniós települések közterületein 

szélesebb körű legyen az ingyenes wifi-hozzáférés. 

A hálózati összekapcsoltság terén fennálló szakadék áthidalásának egyik alapvető eszköze az 

új Elektronikus Hírközlési Kódex, amely megkönnyíti a biztonságos nagy kapacitású 

hálózatokba való beruházást, és egyúttal biztosítja a fogyasztók védelmét (többek között a 

megerősített 112-es segélyhívó szám révén). Gondoskodni fogok arról, hogy a Kódex átültetése 

időben megtörténjen, és hogy a másodlagos jogi aktusok mielőbb elfogadásra kerüljenek.  

Együtt fogok működni a tagállamokkal annak érdekében, hogy felgyorsítsuk az 5G hálózatok 

kiépítéséhez szükséges frekvenciasávok használatának lehetővé tételét, és így betartható legyen 

a jogszabályban előírt 2020 végi határidő. Az 5G hálózatokba való beruházásokat továbbra is 

prioritásként kell kezelnünk, és ezen a téren támaszkodni fogok a következő hosszú távú uniós 

költségvetés új eszközeire, különösen az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz digitális 

összetevőjére, a Digitális Európa programra, az InvestEU-ra és a kockázatitőke-eszközökre. 

Ugyanakkor előre kell tekintenünk, és meg kell vizsgálnunk az olyan technológiák terén elért 

előrelépéseket, mint a mesterséges intelligencia, a big data technológia vagy a dolgok internete, 

és végső soron lehetővé kell tennünk a következő generációt (6G) figyelembe vevő tervezést. 

Az 5G-n túlmutató, a 6G technológia felé orientált intelligens hálózatokkal és szolgáltatásokkal 

kapcsolatos stratégiai, intézményesített partnerség segíthet az előttünk álló kihívások 

kezelésében. Személyesen fogom ösztönözni az 5G-n túlmutató, a jövőben szükségessé váló 

technológiák fejlesztésére irányuló európai erőfeszítéseket.  
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Az 5G hálózatok kiberbiztonsága 

Elengedhetetlen, hogy garantáljuk 5G hálózataink rezilienciáját és biztonságát. Ezen a téren 

nem engedhetjük meg magunknak, hogy naívak legyünk. Elkötelezett vagyok az 5G hálózatok 

kiberbiztonságáról szóló bizottsági ajánlásban meghatározott ambiciózus folyamat mellett. 

Bízom benne, hogy a tagállamokkal közösen készített összehangolt uniós kockázatértékelés 

révén a piaci szereplők számára egyértelműbbek lesznek a tagállamok által kezelni kívánt 

kockázattípusokat célzó intézkedések. A cél az, hogy az idei év végéig kialakítsuk a lehető 

legjobb kockázatkezelés közös eszköztárát.  

Gondoskodni fogok arról is, hogy a technológia a biztonság szolgálatába álljon. A kormányzati 

szerveknek, a katonaságnak, a bankoknak, az ügynökségeknek, a kórházaknak, a világűrbe 

telepített rendszerek üzemeltetőinek és a légitársaságoknak biztonsági és titkosítási eljárások 

révén garantálniuk kell, hogy bizalmas adataikhoz ne férhessenek hozzá illetéktelen harmadik 

felek. Az EU technológiai szuverenitásának biztosítását célzó, nagy hatású projektek keretében 

határozottan támogatni fogom azt, hogy az EU-ban a következő 10 év folyamán kifejlesztésre 

és bevezetésre kerüljön a kvantum-kulcsszétosztás koncepcióján alapuló, tanúsított, 

biztonságos, végponttól végpontig terjedő kvantumkommunikációs infrastruktúra. Ez 

kulcsfontosságú lesz az európai kommunikáció biztonsága szempontjából. Arra ösztönözném a 

kutatóközpontokat, a magánvállalkozásokat és az állami szervezeteket, hogy közösen 

dolgozzanak egy olyan, teljesen biztonságos, végponttól végpontig terjedő 

kvantumkommunikációs infrastruktúra kifejlesztésén és bevezetésén, amely integrálja a 

műholdas és a földfelszíni technológiákat. Értékelni fogom, hogy mindez hogyan 

finanszírozható különböző programok keretében a következő többéves pénzügyi kereten belül.  

A következő Európai Bizottság politikai iránymutatásaiban a Bizottság megválasztott 

elnöke új iparstratégiát említ konkrét részletek bemutatása nélkül. Hogyan fogja 

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

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

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

csökkentéséhez, biztosítva a harmadik országok stratégiai iparágakban és 

infrastruktúrákban való részvételének megfelelő átvilágítását, valamint előmozdítva a 

különböző uniós politikák közötti szinergiákat az uniós iparágak káros következményei 

kockázatának csökkentése, ugyanakkor a Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek 

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

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

célok elérésére irányuló erőfeszítéseket? 

A jövőbeli európai iparstratégia a következő Bizottság egyik kulcsfontosságú kezdeményezése 

lesz. Olyan átfogó és ambiciózus tervnek tekintem, amelynek célja, hogy környezetbarát, 

digitális, globálisan versenyképes ipart teremtsen, és egyúttal biztosítsa polgáraink megfelelő 

életminőségét.  

A stratégia kidolgozása során már a kezdetektől szem előtt kell tartanunk az inkluzivitást. 

Szorosan együtt fogok működni az ügyvezető alelnökökkel és a biztosi testülettel annak 

biztosítása érdekében, hogy a stratégia koherens és átfogó legyen, és a szakpolitikák közötti 

szinergiákra épüljön. Hozzá fogok járulni az európai zöld megállapodásért felelős ügyvezető 

alelnök munkájához annak biztosítása érdekében, hogy a stratégia összhangban legyen a zöld 

megállapodással. Az új iparstratégia elfogadása előtt ki fogom kérni a Parlament és a Tanács 

véleményét.  
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Úgy vélem, hogy a megfelelő megközelítés a „puha” és az „erős” eszközök kombinációjával 

elérhető, mérhető mérföldkövek kijelölése, ahogy az az energiaunió esetében is történt. Az 

azonban, hogy ezt hogyan tesszük meg, illetve miként határoljuk körül, közös döntésen fog 

alapulni.  

A megfelelő szabályozási keret kialakítása: erősebb egységes piac   

Az erősebb egységes piac (mind az egységes piac fizikai szegmense, mind a digitalizált 

egységes piac esetében) az uniós ipar versenyképességének egyik előfeltétele. A 

feldolgozóipari szolgáltatások relatív volumene és jelentősége növekszik. Ezért azon fogok 

munkálkodni, hogy – különösen a szolgáltatások területén – javítsam az egységes piac 

működését a meglévő szabályok jobb végrehajtása, valamint a fennálló akadályok felszámolása 

és az újak kialakulásának megakadályozása révén.  

A fent kifejtetteknek megfelelően a mesterséges intelligenciára, az adatokra, a kiberbiztonságra 

és a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra vonatkozó kezdeményezések révén 

biztosítani fogom, hogy szabályozási keretünk megfeleljen a digitális kor követelményeinek. 

Annak biztosítása, hogy a munkavállalók rendelkezzenek a szükséges készségekkel 

Európa legfontosabb erőforrása a munkavállalók tehetsége. Meg kell teremtenünk a megfelelő 

feltételeket ahhoz, hogy mindenki kibontakoztathassa potenciálját, és elsajátíthassa azokat a 

készségeket, amelyekre a digitális átállás és a zöld átalakulás összefüggésében szüksége lesz. 

Szorosan együtt fogok működni az innovációért és az ifjúságért felelős biztossal, valamint a 

foglalkoztatásért felelős biztossal annak érdekében, hogy javaslatokat tehessünk a nemzeti 

stratégiákat támogató és kiegészítő kezdeményezésekre. Együtt kell működnünk az iparral, a 

szakszervezetekkel, az oktatási és képzési intézményekkel és a hatóságokkal annak érdekében, 

hogy egy, a keresleten alapuló megközelítést alkalmazva a lehető legjobban azonosíthassuk 

azokat a készségeket, amelyekre jelenleg szükség van, illetve a jövőben szükség lesz.  

A digitális transzformációban rejlő lehetőségek kiaknázása  

Gondoskodni fogok arról, hogy a digitalizáció kínálta lehetőségek kihasználása érdekében 

felülvizsgáljuk és a digitális kor elvárásaihoz igazítsuk az ágazati jogszabályokat. Az olyan 

ágazatok, mint a gépgyártás, a gépjárműipar, az építőipar, a kreatív iparágak, valamint a divat- 

és szépségápolási termékek ágazata számára az integrált megközelítés számottevő előnyöket 

tartogat.  

Ágazatspecifikus párbeszédsorozatot fogok indítani az ezen ágazatok sikeres digitalizációjára 

vonatkozó munkaterv meghatározása céljából. Emellett egy külön cselekvési terv keretében 

biztosítani fogom, hogy figyelembe vegyük az audiovizuális ágazat és a média sajátos igényeit. 

A klímasemleges és körforgásos uniós iparra való áttérés felgyorsítása 

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású projektek pénzügyi támogatásán túl – amely magában 

foglalja a fenntartható finanszírozás uniós és tagállami szintű javítását – olyan intézkedéseket 

fogok javasolni, amelyek biztosítják, hogy az európai ipar építsen a tiszta technológiák terén 

betöltött vezető szerepére, kiaknázza a nemzetközi növekedési lehetőségeket, és erőforrás-

hatékonnyá váljon. Javasolni fogom továbbá egy ipari átalakulással foglalkozó 

megfigyelőközpont létrehozását, amely nyomon követi majd az ipar által a klímasemlegesség 

és a körforgásos gazdaság felé tett előrelépéseket.   
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Hozzá fogok járulni a környezetért és az óceánokért felelős biztosnak a körforgásos gazdaságra 

vonatkozó második, széles körű új cselekvési tervvel kapcsolatos munkájához. Ez a cselekvési 

terv a termékek és az anyagok teljes életciklusára, néhány kulcsfontosságú értékláncra és a 

horizontális kérdésekre is kiterjed majd. Támogatni fogom azokat a kezdeményezéseket is, 

amelyek célja annak biztosítása, hogy a közszféra stratégiai módon használja ki kollektív 

vásárlóerejét a piac alakítására és a fenntartható megoldások kifejlesztésének biztosítására. A 

kohézióért és a reformokért felelős biztossal együttműködve pedig biztosítani fogom, hogy a 

régiók (különösen az átmeneti régiók) egyike se maradjon le. Fokozni fogom a szociális 

gazdaság szereplőivel való együttműködésünket és a helyi környezetre épülő üzleti modellek 

kialakítására irányuló erőfeszítéseinket.  

Gondoskodni fogok arról, hogy a digitális technológiák hozzájáruljanak a 

klímasemlegességhez és a körforgásos gazdasághoz (a zöld átalakulást támogató IKT), például 

a megújuló energia tárolása vagy az éghajlati hatások mesterséges intelligencián alapuló 

modellezése területén. Egyúttal intézkedéseket fogok hozni az IKT-ipar karbonlábnyomának 

csökkentése érdekében. Az adatközpontok, a mesterséges intelligencia, a blokklánc-

technológia és a távközlési hálózatok energiahatékonyságának előmozdítása révén támogatni 

fogom az IKT-ágazat környezetbarátabbá tételét.  

Végezetül megjegyezném, hogy a tisztább járművek fontos szerepet fognak játszani a tiszta 

levegőre vonatkozó menetrend megvalósításában. Minden szükséges lépést meg fogok tenni az 

alacsony kibocsátású és kibocsátásmentes járművek elterjedésének biztosítása érdekében, 

különösen a dízelbotrány fényében. Ez magában foglalja az akkumulátoros elektromos 

autókkal, valamint a szennyezőanyag-kibocsátási határértékek következő generációjával 

kapcsolatos munkát is.  

Európa technológiai szuverenitásának megvalósítása  

A technológiai szuverenitás és az ipari vezető szerep eléréséhez nagyszabású, stratégiai érdekű 

projektekre van szükség. Egyetlen tagállam sem képes egyedül megfelelő választ adni a 

jelenlegi stratégiai kihívásokra.  

Ha egyesítjük a tagállamok és az ipar erőforrásait a stratégiai értékláncok és a nagy hatású 

projektek Európa-szerte történő fejlesztésének támogatása érdekében, erős ökoszisztémát 

alakíthatunk ki, és megerősíthetjük Európa technológiai szuverenitását. Az olyan sikeres 

kezdeményezések, mint a mikroelektronika és az akkumulátorok területén megvalósított, közös 

európai érdeket szolgáló fontos projektek vagy a nagy teljesítményű számítástechnika területén 

tett erőfeszítések megmutatták, hogy együttműködéssel érdemi előrelépések érhetők el. Olyan 

kulcsfontosságú területeken fogok projekteket koordinálni és támogatni, mint a mesterséges 

intelligencia, a kiberbiztonság, a nagy teljesítményű és kvantumalapú számítástechnika, a kis 

energiaigényű processzorok, a blokklánc-technológia, a felhőföderáció és az intelligens 

hálózatok, az 5G és az azon túlmutató technológiák. Minden rendelkezésére álló eszközt fel 

fogok használni ennek megvalósításához (beleértve a finanszírozási programok, különösen az 

Európai horizont és a Digitális Európa program, a köz-magán társulások, a közös vállalkozások, 

a közös európai érdeket szolgáló fontos projektek lehetőségeit).  

Javasolni fogom egy állandó magas szintű irányítási fórum létrehozását a tagállamokkal és az 

iparral folytatott folyamatos párbeszéd biztosítása érdekében, hogy azonosíthassuk az új 

stratégiai értékláncokat azokon a területeken, ahol nagyszabású, határokon átnyúló 

beruházásokra van szükség. Különös figyelmet fogok fordítani a számos stratégiai értéklánc 

kiindulópontját jelentő kritikus nyersanyagok kérdésére is. 
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Gondoskodni fogok arról, hogy kihasználjuk a közbeszerzésben rejlő lehetőségeket annak 

érdekében, hogy felgyorsítsuk a klímasemlegességre való áttérést, és általánosságban 

fellendítsük az innovációt. Törekedni fogok annak biztosítására, hogy a szellemi tulajdonra 

vonatkozó keretünk koherens legyen és szükség szerint kiigazításra kerüljön.  

Európa technológiai szuverenitása fenntartásának egy másik eszköze a közvetlen külföldi 

befektetések átvilágításáról szóló rendelet, amely lehetővé teszi a Bizottságnak, hogy 

megvizsgálja az uniós vállalatok felvásárlásait, és adott esetben véleményt adjon ki azokról, ha 

kockázatot jelentenek a biztonságra és a közrendre nézve. Gondoskodni fogok arról, hogy a 

felügyeletem alá tartozó három főigazgatóság alaposan megvizsgálja azokat a vonatkozó 

beruházásokat, amelyek hatással lehetnek a felelősségi körömbe tartozó uniós érdekű 

projektekre vagy programokra. 

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

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

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

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

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

könnyen hozzáférhető finanszírozásban részesüljenek, és hogy tovább csökkentsék az 

adminisztratív terheiket? Hogyan hajtják végre a következő Európai Bizottság politikai 

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

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

Fő eszközöm az új kkv-stratégia lesz. Alulról építkező megközelítést fogok alkalmazni, amely 

valamennyi érintett szereplőt bevonja a kkv-k előtt álló kihívásokra adandó megoldások 

kidolgozásába. Külön erőfeszítést fogok tenni a tagállamok, fővárosok és régiók felkeresése, 

valamint a vállalkozásokkal és a munkavállalókkal, a kormányokkal és a nemzeti 

parlamentekkel folytatott megbeszélések érdekében. Véleményem szerint három átfogó 

területtel kell foglalkoznunk: 

1. a kkv-k finanszírozáshoz jutásának javítása; 

2. segítségnyújtás a kkv-knak az új digitális és fenntartható gazdaságban rejlő lehetőségek 

kiaknázásához; 

3. a kkv-kra nehezedő szabályozási terhek csökkentése. 

Először is együtt fogok működni az emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezetőalelnök-

jelölttel a finanszírozási lehetőségek javítása érdekében. Az InvestEU Alap keretében végzett 

tevékenységek fokozása révén biztosítani szeretném, hogy több ezer további kkv jusson 

támogatáshoz. Gondoskodni fogok arról, hogy a kkv-k egyablakos ügyintézési ponton keresztül 

tájékozódhassanak az uniós finanszírozási lehetőségekről ahelyett, hogy különböző egyedi 

programok széles skáláját kellene megvizsgálniuk.  

Többet fogunk tenni annak érdekében is, hogy támogassuk a kkv-kat az első nyilvános 

részvénykibocsátás lehetőségeinek kihasználásában. Biztosítanunk kell, hogy a vállalatok 

számára teljes életciklusuk alatt rendelkezésre álljon a finanszírozás, és a meglévő pénzügyi 

eszközök alkalmazási körének kiterjesztésével növelnünk kell az első nyilvános 

részvénykibocsátás előnyeit élvező kkv-k számát. Ezt a megközelítést az InvestEU keretében 

már 2021-től alkalmazni kell.  
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Biztosítanunk kell azt is, hogy a kkv-k időben részesüljenek a kifizetésekben. Elfogadhatatlan, 

hogy a kkv-k részére teljesített kifizetések sok esetben több mint 100 napot késnek. Nem fogok 

vonakodni attól, hogy kötelezettségszegési eljárást indítsak azon tagállamok ellen, amelyek 

hatóságai nem teljesítik időben a kifizetéseket. Meg fogom vizsgálni a késedelmes fizetésekről 

szóló irányelv hatékonyabb végrehajtásának különböző lehetőségeit is. 

Másodsorban gondoskodni fogok arról, hogy a kkv-k segítségben részesüljenek az új digitális 

és fenntartható gazdaságban rejlő lehetőségek kiaknázásához. Jobban ki fogom használni a 

világ legnagyobb kkv-támogatási hálózatának számító, Európa-szerte több mint 600 helyi, 

regionális és nemzeti szervezetet összekötő Enterprise Europe Network lehetőségeit. Meg 

kívánom továbbá erősíteni a szellemi tulajdon védelmét is. A mai napig a kkv-knak csupán 

kilenc százaléka használ szellemitulajdon-jogokat, és ennek következtében fennáll annak a 

veszélye, hogy találmányaik nem kerülnek kereskedelmi forgalomba Európában. Gondoskodni 

fogok a formatervezési minták rendszerének korszerűsítéséről annak érdekében, hogy a kkv-k 

is kihasználhassák annak előnyeit, és így költséghatékonyabbá és egyszerűbbé tehessék 

tevékenységüket. 

A Digitális Európa programon keresztül meg fogom erősíteni az európai digitális innovációs 

központokat, hogy a kkv-k igénybe vehessék az azok által nyújtott tanácsadást, és tesztelhessék 

digitális innovációikat. Ágazatspecifikus párbeszédek sorozatát is elindítjuk. 

Az Enterprise Europe Network keretében külön „fenntarthatósági tanácsadókat” fogok 

kijelölni, és arra fogok törekedni, hogy a kkv-k könnyebben hozzáférhessenek a fenntartható 

megoldásokba való beruházáshoz szükséges finanszírozáshoz.  Gondoskodni fogok arról is, 

hogy a kkv-k részesülhessenek a készségekkel és a közbeszerzéssel kapcsolatos célzott 

intézkedések előnyeiből. 

A Bizottság induló vállalkozásokat segítő 2016-os kezdeményezésére és a Startup Europe 

programra építve megvizsgálom egy egyszerűbb, az egész EU-ra kiterjedő cégalapítási rendszer 

kialakításának, az EU-n belülről és kívülről érkező csúcstechnológiai munkavállalók 

foglalkoztatásának (foglalkoztatási vízum), valamint annak lehetőségét, hogy a munkavállalói 

részvényopciókra adóhalasztás vonatkozhasson az elidegenítés időpontjában. A meglévő 

vállalatok felfuttatását olyan új kezdeményezések könnyíthetik meg, mint a Deep Tech 

Europe 100, amely segít 100 gyorsan növekvő, csúcstechnológiát alkalmazó vállalkozásnak 

abban, hogy világszerte bővítse üzleti tevékenységét. 

Harmadsorban pedig csökkenteni fogom a kkv-kra nehezedő szabályozási terheket. Arra fogom 

felkérni a Szabályozói Ellenőrzési Testületet, hogy valamennyi hatásvizsgálata során 

alaposabban vizsgálja meg a kkv-dimenziót. 

 

Párbeszédet fogok kezdeményezni a Parlamenttel és a Tanáccsal a főbb jogszabály-

módosítások kkv-kra gyakorolt hatásainak fokozott vizsgálata érdekében. A kkv-követek 

hálózatán keresztül együtt fogok működni a tagállamokkal annak érdekében, hogy közös 

prioritásokat állapítsunk meg a vegyes szabályozási hatáskörbe tartozó területeken.  

A foglalkoztatásért felelős biztossal együttműködve gondoskodni fogok továbbá arról, hogy az 

egységes piacra vonatkozó szabályok figyelembe vegyék a kkv-k sajátos igényeit, például 

megkönnyítsék a munkaerő mobilitását a szakképzett munkaerő regionális hiányának kezelése 

érdekében. Biztosítani fogom, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály biztosítsa a 

kkv-k és az induló vállalkozások számára a szükséges kiszámíthatóságot és jogi 

egyértelműséget. 
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Mindezt alátámasztandó ki fogok nevezni egy főállású kkv-követet, akinek a feladata az lesz, 

hogy meghallgassa a kkv-k aggályait, előmozdítsa a kkv-stratégiát, és összefogja az európai 

kkv-közösséget. Tevékenységét a kkv-kkal foglalkozó új, főigazgatóságok közötti 

munkacsoport fogja támogatni. 

 

Milyen intézkedéseket tervez annak érdekében, hogy hozzájáruljon az uniós ipar 

versenyképességéhez? Tesz-e ágazatspecifikus intézkedéseket az olyan európai ipari 

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

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

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

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

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

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

biztonságos termékek, folyamatok és technológiák bevezetését, miközben 

megakadályozza a harmadik országokba irányuló kibocsátásáthelyezést? Milyen konkrét 

intézkedéseket tervez a kibocsátásáthelyezés megakadályozására? 

Amint azt előző válaszomban részletesen kifejtettem, úgy vélem, hogy az európai ipar 

versenyképessége attól függ, hogy képes-e átállni a fenntarthatóságra és a digitalizációra, és 

egyúttal biztosítani Európa technológiai szuverenitását és megerősíteni az egységes piacot.  

Az európai stratégiai értékláncok fejlesztése Európa versenyképességének kulcsfontosságú 

eleme. A fentiekben leírtaknak megfelelően az a szándékom, hogy korlátozott számú, több 

ágazatra hatást gyakorló technológiára összpontosítsak Európa széles körű értékláncainak 

fejlesztése érdekében, lehetővé téve Európa számára, hogy globális szinten versenyképes 

legyen.  

E technológiák és a kapcsolódó ágazatok mellett a turizmusra is szeretnék összpontosítani. Ez 

az ágazat, amely az EU GDP-jének 10%-át teszi ki, rendkívül fontos Európa és régiói számára. 

Ezen a területen kihívást jelent az aligha fenntartható tömegturizmus, az olyan új szereplők 

megjelenése, mint a platformok, valamint a képzett munkaerő iránti igény. Támogatni kívánom 

a turizmus átalakulását annak érdekében, hogy kontinensünk továbbra is a világ első számú 

turisztikai célpontja maradjon. 

Éghajlatbarát és biztonságos termékek, folyamatok és technológiák bevezetése  

Az éghajlatbarát és biztonságos innovációk bevezetése érdekében mind a keresleti, mind a 

kínálati oldalon erőfeszítéseket kell tenni. A műanyagokkal kapcsolatos stratégia példáját 

követve együtt fogok működni a legfontosabb értékláncok főbb szereplőivel, hogy segítsem az 

innovatív technológiák, újrahasznosított anyagok és környezetvédelmi szolgáltatások iránti 

kereslet és kínálat összehangolását. Ezenkívül, amint azt fentebb említettem, a digitális 

átalakulás ösztönözheti az éghajlatbarát megoldások elterjedését. Először is a digitális 

technológiák javíthatják az ipari folyamatok, termékek és szolgáltatások környezeti 

hatékonyságát. Másodszor pedig erőfeszítéseket fogok tenni az IKT-ipar környezeti 

lábnyomának csökkentése érdekében. 

Prioritásként fogom kezelni az energiaigényes iparágak – például az acél- és vegyipar – és a 

gépjárműipari értéklánc klímasemlegességre való átállásának felgyorsítását is. Az 
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energiaigényes iparágakkal foglalkozó magas szintű munkacsoport eredményei jó alapot 

teremtenek az előttünk álló feladatokhoz.  

A harmadik országokba irányuló kibocsátásáthelyezés  

Miközben elkötelezett vagyok amellett, hogy minden termék, folyamat és technológia esetében 

a legmagasabb szintű biztonságot és fenntarthatóságot garantáljuk, tudatában vagyok annak is, 

hogy az éghajlat-politikai törekvések ambíciószintjében tapasztalható különbségek torzíthatják 

a versenyt és a kibocsátásáthelyezés kockázatát idézhetik elő. A megválasztott elnök 

bejelentette a gazdaságpolitikai biztos által kidolgozandó, a WTO szabályaival teljes mértékben 

összhangban lévő szén-dioxid-vám bevezetését. Az ezzel kapcsolatos munkát támogatni 

fogom. 

 

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

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

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

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

alakulásáról? 

Hiszek az egészséges és erős európai vállalatokban, amelyek először is belföldön 

versenyképesek, másodsorban pedig globális szinten is képesek versenyezni az Egyesült 

Államok, Kína és más országok óriásvállalataival.  

A versenypolitika önmagában nem akadályozza meg erős és versenyképes európai szereplők 

megjelenését. Jómagam például ki tudtam építeni egy viszonylag nagy és versenyképes európai 

vállalatot, amely képes a nemzetközi színtéren versenyezni az informatikai szolgáltatások terén. 

Az egységes piacon a vállalkozások versenyképességének egyik fő hajtóereje a tisztességes 

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

lehetővé teszi számunkra, hogy hatékony, versenyképes és innovatív ipart hozzunk létre.  

Ugyanakkor – amint azt a megválasztott elnök a digitális korra felkészült Európáért felelős 

ügyvezető alelnökhöz intézett megbízólevélben írta – biztosítanunk kell, hogy 

versenypolitikánk és -szabályaink megfeleljenek a modern gazdaság igényeinek, és 

hozzájáruljanak az erős európai iparhoz itthon és világszinten egyaránt. Ebben az 

összefüggésben értékelni kell és felül kell vizsgálni az európai versenyjogi szabályokat. 

Emellett olyan erős iparpolitikát kell kialakítanunk, amely mentes a nemzetközi 

versenytársainkkal szembeni naivitástól. Ez magában foglalja a külföldi támogatások belső 

piaci torzító hatásainak kezelésére irányuló intézkedéseket, amint azt az EU–Kína stratégia 

előirányozza.  

A globális dimenzióval rendelkező erős európai szereplők megjelenésének egyik jelentős 

akadálya az egységes piac nem megfelelő szintű integrációja. Ahhoz, hogy külföldön 

versenyképesek legyenek, a vállalatoknak először belföldön kell megteremteniük 

versenyképességüket egy olyan piacon, amely lehetővé teszi a növekedésüket. Az induló 

digitális vállalkozások nem képesek versenyezni a világ óriásvállalataival, ha 27 különböző 

jogi rendszernek kell megfelelniük. Éppen ezért folytatni fogom az egységes piac elmélyítésére 

és megerősítésére irányuló munkát. 
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A fentiekben leírtaknak megfelelően meg kell erősítenünk technológiai képességeinket és ipari 

erőforrásainkat, valamint megfelelően ki kell használnunk a rendelkezésünkre álló eszközöket 

(kereskedelem, közbeszerzési piac és pénzügyi programok) annak érdekében, hogy az európai 

vállalatok a globális versenytársaikkal azonos feltételek mellett működhessenek.  

 

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

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

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

az európai társadalom és gazdaság értékpapírosítását? Ebben az összefüggésben 

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

technológiák – kutatásának és bevezetésének megkönnyítésére irányuló konkrét 

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

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

e kapcsolat javítása érdekében? 

Az EU űrpolitikája 

Az első prioritásom a folytonosság biztosítása és a Galileo és a Kopernikusz 

műholdkonstellációjának teljessé tétele lesz. Az új költségvetést elsősorban a Galileo és a 

Kopernikusz meglévő infrastruktúráinak karbantartására és korszerűsítésére fogjuk 

felhasználni, hogy rendszereink világelsők maradjanak. 

Második prioritásom eszközeink hozzáigazítása az olyan új szükségletekhez, mint az 

éghajlatváltozás, a biztonság vagy a dolgok internete. Azt akarom, hogy a Kopernikusz 

hozzájáruljon Európa politikai vezető szerepéhez az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a nagy 

adathalmazokra épülő gazdaság és a mesterséges intelligencia terén. A Galileónak képessé kell 

válnia a dolgok internete, az összekapcsolt és automatizált járművek, valamint a 

mobilalkalmazások ágazatának támogatására, és még inkább hozzá kell járulnia Európa 

biztonságához.  

Harmadik prioritásom az űrpolitikánk hozzáigazítása az új realitásokhoz. Az uniós űrprogram 

stratégiai jelentőséggel bír Európa számára – a stratégiai szuverenitás és a harmadik országoktól 

való technológiai függetlenség múlik rajta: 

 mivel Európának nem lehet valódi űrpolitikája a világűrhöz való független hozzáférés 

nélkül, támogatni fogom az űrhöz való európai hozzáférést, különösen intézményi 

igényeink összefogásával és új technológiák bevezetésével;  

 az űr a biztonság megteremtésének egyik eszköze. Két új kezdeményezés fogja ezt 

szolgálni: i. a világűr-megfigyelés, amelynek célja az összeütközések és más űrrel 

kapcsolatos veszélyek elkerülése, ii. az állami műholdas kommunikációra irányuló 

kezdeményezés (GOVSATCOM), amelynek célja, hogy megbízható és biztonságos 

műholdas kommunikációt biztosítson a tagállamok és az uniós intézmények számára.  

Az űrprogramról szóló jövőbeli rendeletben meghatározandó új megközelítéssel hatékonyabbá 

fogom tenni az űrrel kapcsolatos fellépéseink irányítását, a szerepek és felelősségek világos 

kiosztásával, a komplementaritásra törekedve.  

Biztosítani fogom az űrágazat és a védelem közötti szinergiákat: az Uniós űrinfrastruktúrák 

rendelkeznek védelmi és biztonsági dimenzióval, az Európai Védelmi Alap pedig jelentős 
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űrágazati összetevővel rendelkezik. A későbbiekben, az űr- és a védelmi ágazat közötti 

kapcsolatokra vonatkozó kérdés megválaszolásakor részletesebben beszélni fogok erről. 

Végül pedig az európai űrágazatnak reagálnia kell az ágazatban végbemenő jelentős 

változásokra. Egyrészt gazdaságunk és társadalmunk számára egyre fontosabbá válnak az 

űralapú szolgáltatások. Gazdaságunk közel 10 %-a az űrágazaton alapul. Másrészt az űrágazat 

mélyreható átalakuláson megy keresztül az új magán- és közszereplők belépésének, illetve 

egyes diszruptív megoldások (kis műholdak, újrafelhasználható hordozórakéták) 

megjelenésének köszönhetően.  

Sürgősen ki kell dolgoznunk erre egy koherens európai választ: az „új űriparra” vonatkozó 

európai megközelítést, mind az upstream, mind a downstream ágazatban. Ennek érdekében az 

EU űrprogramját létrehozó jövőbeli rendelet rendelkezéseit teljes mértékben ki fogom 

használni a következők támogatására:  

 űrkutatás és diszruptív innováció – az Európai horizont program és az InvestEU 

finanszírozásával az olyan stratégiai technológiák fejlesztése céljából, mint a robotika, 

az elektromos meghajtás és a kvantumtechnológiák;   

 űrágazati induló vállalkozások finanszírozáshoz, közbeszerzéshez és első 

szerződésekhez segítése; 

 downstream alkalmazások fejlesztése, például a dolgok internete és az önvezető autók 

területén. 

Kiváló űriparral rendelkezünk Európában, világos elképzelésünk van az európai 

űrökoszisztéma jövőjéről, és a következő hosszú távú költségvetésben koherens 

eszközkészletet teremtünk ahhoz, hogy az űrpolitikánkat úgy alakítsuk, hogy az a lehető 

legjobban szolgálja az európai polgárokat és társadalmunkat, annak biztonságát és gazdaságát 

is. 

Együtt fogok működni az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal és az iparággal annak biztosítása 

érdekében, hogy az EU jó eredményeket érjen el. 

Kvantumtechnológiák  

Európa hosszú távú jóléte, technológiai szuverenitása és biztonsága múlik azon, hogy a 

kvantumtechnológia fejlődésének élvonalában tudunk-e maradni. Célom, hogy ösztönözzem az 

európai értékláncok e technológiák területén való megjelenését, és segítsem őket abban, hogy 

széles piacokat érjenek el. Ennek érdekében Európának a kvantumfizikai kutatás területén elért 

kiválóságát át kell forgatnia a kereskedelmi alkalmazásokba, és támogatnia kell a vállalkozókat 

és a kutatókat abban, hogy polgári alkalmazások operációs rendszereiben teszteljék, minősítsék 

és fejlesszék technológiájukat, valamint abban is, hogy e technológiákat azután az űrágazatban 

és katonai területen is hasznosítsák.  

A kvantuminformatika bevezetésével például hamarosan valamennyi jelenlegi kriptográfiai 

módszerünk sebezhetővé válhat, ami jelentősen kihathat az információs rendszereinkbe vetett 

bizalomra. Alapvető fontosságú lesz Európa számára, hogy beruházzon az újgenerációs, 

időtálló és feltörhetetlen kriptográfia fejlesztésébe. Amint már említettem, támogatni fogom az 

egyrészről földi, másrészről űrtechnológiai alkotóelemeken és rendszereken alapuló uniós 

kvantumkommunikációs infrastruktúra bevezetését.  
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Az űr, a védelem és a biztonság közötti kapcsolatok  

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

szuverenitásának kérdése. Valóban „alapvető a kapcsolat az űr, a védelem és a biztonság 

között”. 

Hangsúlyozni kívánom, hogy az űr, a védelem és a biztonság közötti kapcsolat javítása nem 

jelenti azt, hogy az Unió változtat az uniós űrberuházások polgári dimenzióján. A Galileo és a 

Kopernikusz polgári ellenőrzés alatt álló polgári programok, és azok is maradnak, még akkor 

is, ha biztonsági és védelmi szükségleteket is szolgálhatnak. Az uniós űrberuházások polgári 

jellegének megtartása lehetővé fogja tenni, hogy teljes mértékben kihasználjuk azt az előnyt, 

amelyet – űralapú alkalmazások széles körén keresztül – az űrtechnológiák és szolgáltatások 

nyújtanak az intelligens növekedés és a polgárok mindennapi jóléte szempontjából. 

Ami az űr, a védelem és a biztonság közötti kapcsolatot illeti, azt a következők biztosítják: 

Először is ipari szempontból az űr- és védelmi technológiák lényegileg kapcsolódnak 

egymáshoz, mivel sok űrtechnológia kettős felhasználású. A védelmi szereplők olyan űralapú 

szolgáltatásokra támaszkodnak, mint például a globális helymeghatározás, a műholdas 

távközlés vagy a Föld-megfigyelés. Az űripari szereplők egyben védelmi technológiát és 

képességeket is nyújtanak, és közös jellemzőkkel rendelkeznek (csúcstechnológia, magas 

kockázat, nagy tőkeigény, hosszú fejlesztési ciklusok).  A szakértelem és az ipari kapacitások 

fenntartása – különösen a kritikus technológiák területén – a kutatás-fejlesztésre fordított 

közforrásokat igényel. A legkorszerűbb, gyorsan fejlődő technológiák előretörésével (robotika, 

a dolgok internete, mesterséges intelligencia, kibertechnológiák stb.) a védelmi és az űripari 

ágazatnak korábban soha nem látott mértékű globális versennyel és nagyobb technológiai 

kihívásokkal kell szembenéznie. Erőforrásaink és technológiáink hatékony felhasználását, 

valamint a méretgazdaságosságot szolgálja az, hogy adott esetben az űr és a védelem közötti 

szinergiákra és kölcsönhatásokra törekszünk az uniós programokban. 

Másodszor, az űrágazat az EU független fellépésének egyik kulcsa. Fontos eszköz valamennyi 

biztonsági szereplő, így a rendőrség, a polgári védelem, a vészhelyzet-kezelők és a 

határigazgatási szereplők számára. A Galileo és a Kopernikusz űrprogramok már magukban 

foglalnak bizonyos biztonsági vonatkozású szolgáltatásokat. A kormányok a segélyhívó 

szolgálatok, a műveletirányítás és a válságkezelés céljaira igénybe vehetik a Kopernikusz 

biztonsági és segélyhívó szolgáltatásait, és különösen a Galileo kormányzati ellenőrzésű 

szolgáltatását. Támogatni fogom a tagállamokat abban, hogy fokozottabban igénybe vegyék e 

szolgáltatásokat. 

A következő hosszú távú uniós költségvetésben két új, biztonsággal kapcsolatos űrágazati 

kezdeményezést is javaslunk, amelyek nagyrészt a meglévő eszközök összevonásának és 

megosztásának elvén alapulnak:    

 a kormányzati műholdas kommunikáció biztonságos műholdas kommunikációt fog 

biztosítani a polgári és biztonsági szereplők számára. 

 a világűr-megfigyelés, ezen belül különösen az űrmegfigyelés és a Föld körüli pályán 

haladó objektumok nyomon követése a műholdjaink és kilövéseink biztonságát 

szolgálja az űrszemét és a világűrben lévő és onnan származó egyéb veszélyek 

közepette.   
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Az Európai Védelmi Alap keretében a tagállamokkal együtt fogok működni annak érdekében, 

hogy a prioritások meghatározása az űr és a védelem közötti kapcsolat szorosabbá tételét 

szolgálja. Ez kiterjedhet az űrmegfigyeléshez és az űrtudatossághoz szükséges képességek és 

érzékelők fejlesztésére, ellenállóképes és biztonságos helymeghatározási, navigációs és 

időmeghatározási technológiákra, és kormányzati műholdas kommunikációs képességekre. 

 

Politikai iránymutatásában a Bizottság megválasztott elnöke kijelentette, hogy 

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

képességfejlesztés támogatása érdekében. Milyen konkrét intézkedéseket kíván tenni az 

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

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

együttműködést, és megkönnyítse új együttműködési hálózatok létrehozását, többek 

között a kkv-k bevonásával? 

Az elmúlt években az európaiak elkötelezték magukat amellett, hogy a védelmi beruházások, a 

képességfejlesztés és a műveleti készenlét fokozása révén megerősítik az európai biztonságot 

és védelmet. E védelmi kezdeményezések végső célja az európai védelmi együttműködés 

előmozdítása, és az EU azon képességének erősítése, hogy biztonságfenntartó szerepet töltsön 

be. Különösen a védelmi ipar területén a rendelkezésemre álló eszközökkel támogatni fogom 

az igazi védelmi unióra irányuló kezdeményezéseket, a főképviselővel/alelnökkel szoros 

együttműködésben. 

Mind a kínálati, mind a keresleti oldalon erősíteni kívánom a védelmi együttműködést. Az 

európai védelmi ipar rendkívül széttagolt: a tagállamok nemzeti szinten használják fel védelmi 

költségvetésüket, és nemzeti szinten határozzák meg a katonai felszerelésekre vonatkozó 

műszaki követelményeiket. Az uniós tagállamokban például 17 különféle harckocsi van 

használatban, míg az Egyesült Államokban mindössze egy. A becslések szerint éves szinten 

25–100 milliárd euró többletköltséggel jár az, hogy a tagállamok között nincs együttműködés 

a védelmi és biztonsági ágazatokban. A nem hatékony kiadások miatt fennáll a veszélye annak, 

hogy az európai ipar nem fog rendelkezni a megfelelő technológiákkal ahhoz, hogy kiépítse a 

kritikus védelmi képességek következő generációját, és így mind belső piacán, mind globális 

szinten elveszíti versenyképességét. Ez végső soron hatással lesz az EU stratégiai 

szuverenitására, illetve azon képességére, hogy ellássa biztonságfenntartó szerepét. Az 

együttműködés előmozdítása és az európai védelmi ipar versenyképességének támogatása 

érdekében elfogadott valamennyi kezdeményezés végrehajtását támogatni fogom, és lehetővé 

fogom tenni, hogy az ágazat kihasználhassa az egységes piac által kínált lehetőségeket. 

Ehhez kulcsfontosságú az Európai Védelmi Alap (EDF) elindítása: ez fordulópontot fog 

jelenteni, mivel arra ösztönzi a tagállamokat és az európai védelmi ipart, a kkv-kat is beleértve, 

hogy együttműködve, közösen fejlesszék ki az Európa biztonságának garantálásához szükséges 

technológiákat és képességeket.  

Az első számú prioritás az lesz számomra, hogy a többéves pénzügyi keretről folytatott átfogó 

tárgyalások keretében lezárjuk az Európai Védelmi Alap létrehozásáról szóló rendeletről, és 

különösen annak finanszírozásáról szóló tárgyalásokat.  

A második prioritás azután az EDF sikeres végrehajtásának biztosítása lesz. Ennek során 

hasznosítani fogom a két kísérleti program tapasztalatait (a védelmi célú kutatásra irányuló 

előkészítő intézkedéséit, amelynek keretében már 18 projekt finanszírozására került sor, 
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valamint az európai védelmi ipari fejlesztési programéit, amely az elkövetkező két évben 

mintegy 20 ipari projektet fog finanszírozni). Emellett a Bizottságon belüli új struktúrára, a 

Védelmi és Űripari Főigazgatóságra támaszkodhatom majd, amely a közigazgatási struktúrát a 

védelmi projektekből eredő sajátos igényekhez igazítja. Mindenekelőtt szorosabban együtt 

fogunk működni a tagállamokkal és a védelmi iparral, és ezáltal a tagállamok védelmi 

szakértelmére támaszkodhatunk majd saját tapasztalataink mellett.  

A harmadik prioritásom a többi védelmi kezdeményezéssel és a hosszú távú tervezéssel való 

összhang biztosítása lesz. Az EDF ugyanis csak akkor lehet hatásos, ha az eszközöket olyan 

projektekre összpontosítjuk, amelyek stratégiai hozzáadott értéket képviselnek Európa 

biztonsága szempontjából. Ugyanakkor a hatékony együttműködéshez fontos a tagállamokkal 

egyezetetett középtávú tervezés. Ezért az alap programbizottságának tagjaként szorosan együtt 

fogok működni a tagállamokkal, biztosítva az állandó strukturált együttműködési (PESCO) 

projektekkel való összhangot (amelyek, kiválasztásuk esetén 10%-os többlettámogatásban 

részesülnek az Európai Védelmi Alapból). Arról is gondoskodni fogok, hogy az Európai 

Védelmi Alap megerősítse a NATO-t. Az Európai Védelmi Alapnak a NATO védelmi tervezési 

folyamatával való összhangját biztosítani fogják az EU képességfejlesztési tervének prioritásai, 

valamint az egyéb, például a NATO keretében elfogadott regionális prioritások 

figyelembevétele. Rendszeresen tájékoztatni fogom az Európai Parlamentet mind az EDF éves 

prioritásairól, mind pedig a hosszabb távú stratégiai tervekről. 

Negyedrészről végre fogom hajtani az Európai Védelmi Alapnak a kkv-k részvételére 

vonatkozó tervezett rendelkezéseit. Az alap egyik célkitűzése a védelmi értékláncok Európa-

szerte történő megnyitása, a védelmi ipari vállalkozások mérettől és tagállamtól független 

támogatása érdekében. Az Alap ösztönözni fogja ezt a folyamatot (a kkv-k részvételéhez 

kapcsolódó külön bónuszok vagy a kkv-kra szabott külön projektkategóriák révén), ám még 

ennél is többre van szükség. Minden tagállamban célzott workshopokat fogok rendezni a kkv-

k számára, hogy a lehető legnagyobb mértékben tudatosítsam bennük az Európai Védelmi Alap 

által biztosított lehetőségeket, valamint kapcsolatteremtésre alkalmat adó rendezvényeket 

hirdetek meg, hogy a kkv-k becsatlakozhassanak adott védelmi projektekbe.  

Ötödsorban szeretném továbbfejleszteni az alap diszruptív innovációs dimenzióját, és 

biztosítani kívánom, hogy az alapban erre elkülönített forrásösszeg(4–8%) valódi hatást 

gyakoroljon a nem védelmi profilú vállalatok, induló vállalkozások és magánvállalkozók 

bevonzására, valamint annak biztosítására, hogy Európa vezető szerepet töltsön be a stratégiai 

technológiai megoldások terén.  

Végezetül biztosítani fogom az összes finanszírozási eszköz – különösen az Európai Védelmi 

Alap, az uniós űrprogram és a Digitális Európa program – közötti maximális szinergiákat. 

– Az Ursula von der Leyen által Önre bízott portfólió az ipart és a kkv-kat, a digitális 

szolgáltatásokat, az űrkutatást, a védelmi ipart, az audiovizuális szolgáltatásokat, a belső 

piacot stb. öleli fel. A szakpolitikai kezdeményezések koordinálása és vezetése ebben a 

minden korábbinál tágabb, két meglévő és egy új főigazgatóságot magában foglaló 

portfólióban kihívást jelent majd a magas színvonal fenntartása mellett. Hogyan fogja 

kezelni és koordinálni ezt a nagy portfóliót úgy, hogy közben biztosítja a szinergiákat és 

a zökkenőmentes együttműködést a három főigazgatóság között? 

A portfólió kezelése 

Franciaországban a gazdaságért, a pénzügyekért, az iparért, a távközlésért, a 
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külkereskedelemért, a költségvetésért, a kkv-kért és a turizmusért felelős miniszter voltam 

2005-től 2007-ig, így közvetlenül vezettem 14 főigazgatóság és 8 állami ügynökség 22 

struktúráját, azaz több mint 180 000 köztisztviselő munkáját.  

A legfontosabb a portfólió koherenciája: a digitális ágazat a portfólió minden más dimenziójára 

hatással van. A digitális, az ipari, az egységes piaci, az audiovizuális, a védelmi és az űrrel 

kapcsolatos kompetenciák integrálása észszerű lépés, mivel lehetővé teszi a politikai prioritások 

és törekvések megvalósításához szükséges eszközök aktiválását. Egyértelműen és határozottan 

jelzi, hogy Európa nagyon is érti a digitális korban mindezen aspektusokat összekötő lényeges 

kapcsolatokat.   

Elismerem, igen széles körű ez a portfólió, de hiszem, hogy pályafutásom során elsajátítottam 

azt a képességet, hogy nagyon nagy szervezeteket irányítsak, teljes mértékben tiszteletben 

tartva azok hátterét és kultúráját, amelyek nem feltétlenül azonosak az állami és a 

magánszektorban.  

Tudom, hogy a szervezet méretétől függetlenül mindennek az alapja az irányítás és az emberek 

humánus megközelítése.  

Amikor a célok világosak, mozgásba hozhatjuk a szervezeteket.  

Az én céljaim pedig világosak: a belső piac szolgálatába kívánom állítani az összes olyan 

eszközt, amely támogathatja a digitalizációt gazdaságunknak és társadalmunknak az előttünk 

álló új világban megnyíló valamennyi új dimenziójában, legyen szó akár a 

környezetvédelemről, a szociális kérdésekről, az iparról, a médiáról, az űrágazatról, a védelmi 

iparról, a turizmusról vagy a kkv-król.  

Gondoskodni fogok arról, hogy a vezetésem alatt álló három főigazgatóság az új Bizottság 

működésének első napjától kezdődően azonos irányba haladjon, és hogy közösen magas 

színvonalú szakpolitikai terveket dolgozzunk ki. 

Egész életemben ezt tettem az irányításom alá tartozó minden egyes szervezettel kapcsolatban, 

mindig a küldetési nyilatkozatomban foglalt maradéktalan elkötelezettséggel. Ez az, amit 

elsősorban meg akarok valósítani a megválasztott elnök törekvéseinek megfelelően.   

Szinergiák és együttműködés 

Gyorsan változó gazdaságunkban a Bizottságnak a munka valamennyi releváns területét 

összefogó, holisztikus jövőképet kell kínálnia a köz- és a magánszektor szereplői számára. 

A három főigazgatóság közötti szinergiákat és az együttműködés szellemét bizonyos 

„transzverzális közös feladatok” révén lehet biztosítani. 

A digitalizáció radikálisan javítja a teljes ipari ciklust, a terméktervezéstől a gyártáson át a 

kereskedelmi forgalmazásig és az értékesítés utáni szolgáltatásokig. Az előretekintő 

iparpolitika ezért már nem tehet különbséget a fizikai és a digitális dimenzió között. A három 

főigazgatóság jelenlegi munkájára vonatkozóan integrált megközelítést kell kidolgozni, 

elsőként egy támogató szabályozási keretet alakítva ki. Európa technológiai szuverenitását is 

biztosítanunk kell, miközben megőrizzük és megerősítjük iparunk szerkezetét. 

E cél eléréséhez számos horizontális kérdést kell integrált módon, a három főigazgatóság 

különféle munkaterületeit egybefonva kezelünk. Kérni fogom a főigazgatóságokat, hogy 



 

 – 25 –   

közösen indítsanak ágazati párbeszédeket a koherens, ugyanakkor hathatós stratégiák 

kidolgozása érdekében. Például azonnal létre akarok hozni egy munkacsoportot annak az 

áttekintésére, hogyan fogják megváltoztatni a következő öt évben a dolgok internete és a 

peremhálózati megoldások az európai ipari környezetet, a kkv-któl a nagy iparvállalatokig.  

Az egységes piacot alapértelmezés szerint digitálissá kell tennünk. Ezért, a digitális 

szolgáltatások jogi szabályozásának kidolgozására vonatkozó közös megközelítés 

kialakításához ki fogom aknázni a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai 

Főigazgatóság (DG GROW), a Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok 

Főigazgatósága (DG CNECT) és az új Védelmi és Űripari Főigazgatóság közötti szinergiákat. 

A digitális szolgáltatásokról szóló, leendő jogszabály ezekre a szinergiákra építve egyértelműbb 

jogi helyzetet fog teremteni a vállalkozások számára, és hatékonyabban fogja védeni a polgárok 

online jogait és biztonságát.  

Ezzel párhuzamosan az egységes piacra vonatkozó szabályok hatékonyabb végrehajtására van 

szükség, mind az online, mind az offline gazdaságban. Javasolni fogom, hogy a három 

főigazgatóság közös szolgálatot hozzon létre az egységes piac végrehajtásának biztosítására. 

Így egyetlen szervezeti egység foglalkozna valamennyi jogérvényesítési kérdéssel, ami 

garantálná a szinergiákat és azt, hogy következetesen járjunk el az egységes piaci szabályok 

végrehajtásának ellenőrzése során.  

A technológiai szuverenitás újbóli megteremtéséhez és Európa ipari vezető szerepének 

megtartásához olyan nagy léptékű, stratégiai jelentőségű projektekre van szükség, amelyek 

átnyúlnak a határokon, és meghaladják egyetlen vállalat vagy tagállam erőforrásait.  Ebben az 

összefüggésben a három főigazgatóság ki fogja egészíteni egymást azáltal, hogy egyesítik az 

ipari irányítással, a világűrrel és a védelemmel, valamint az olyan kulcsfontosságú technológiai 

területekkel kapcsolatos szakértelmüket, mint a nagyteljesítményű és a kvantumalapú 

számítástechnika, a mesterséges intelligencia, a kiberbiztonság, valamint az 5G és az utána jövő 

technológiák. 

Már most is gyümölcsöző szinergiák léteznek a kreatív digitális és a hagyományos iparágak 

között. A 3D nyomtatás révén például minden korábbinál jobban összeforr a környezetbarát 

tervezés és a kreatív építészet. A professzionális tartalomgyártók által létrehozott virtuális 

valóságok összetett gépek kezelőinek a képzését teszik lehetővé. Tekintve, hogy milyen 

jelentős szerepet tölt be az audiovizuális ágazat az EU gazdaságában (több mint 110 milliárd 

eurós forgalommal és 1 millió létrehozott munkahellyel), minden tőlem telhetőt megteszek 

majd sikerének biztosításában.  

Ezen túlmenően szeretném összevonni a portfólión belüli szakértelmet és erőforrásokat korunk 

egyik legnagyobb kihívása, a kiberbizonság megteremtése érdekében. Akkor harcolhatunk a 

legsikeresebben a kiberfenyegetések ellen, ha a három főigazgatóság egységesen és 

céltudatosan lép fel.  

Hasonló horizontális megközelítést szeretnék alkalmazni a kkv-k tekintetében is. Ezért a három 

főigazgatóság kkv-kkal foglalkozó egységeit összefogó új kkv-munkacsoportot hozok majd 

létre a kkv-követ munkájának támogatására. A közös erőfeszítés egyik területe az induló cégek 

unión belüli növekedésének segítése lesz.  

Összegezve, e know-how egyesítése egyedülálló lehetőséget kínál nemcsak a meglévő 

célkitűzések elérésére és így az európai vállalkozások támogatására, hanem arra is, hogy a 

Bizottság hatékonyabban tudjon szembenézni a fenntartható, szén-dioxid-semleges ipari ágazat 
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kiépítésének kihívásával. E munkában csakis egy közös megközelítéssel kerülhető el az, hogy 

a jelenlegi struktúrából fakadó beszűkültség a legkisebb közös nevező érvényesüléséhez vezető 

kompromisszumokat eredményezzen.  

 

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

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

eszközöket és intézkedéseket fog alkalmazni az uniós vívmányok tagállamok általi 

végrehajtásának és érvényesítésének biztosítására? 

A működő egységes piac csak akkor megvalósítható, ha a tagállamok – méretüktől függetlenül 

– következetesen alkalmazzák a szabályokat. Ezért végrehajtási és érvényesítési stratégiát 

fogok előterjeszteni a szabályok teljes körű és hatékony alkalmazásának biztosítása érdekében.  

A stratégia megalapozásaként először is a fennmaradó akadályokat fogom gondosan értékelni, 

hogy azonosíthassam a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést különösen gátló 

tényezőket. Ágazatspecifikus megközelítést fogok alkalmazni, oda összpontosítva a 

jogérvényesítési intézkedéseket, ahol mind gazdasági, mind szabályozási szempontból a 

legnagyobb hatást fejthetik ki. Ahelyett, hogy a kötelezettségszegési eljárásokat a beérkező 

egyedi panaszokra alapoznám, egy-egy ágazatban proaktívan fogom ellenőrzi, külön elemzések 

elvégzésével, hogy a tagállamok megfelelően hajtják-e végre az uniós jogot.  

Az a szándékom, hogy a tagállamokkal partneri együttműködésben biztosítsam az uniós jog 

hatékony alkalmazását. Elsősorban arra fogunk fókuszálni, hogy a Bizottság iránymutatások 

kiadásával és a tagállami hatóságoknak nyújtott segítséggel támogassa az irányelvek helyes 

végrehajtását. A meglévő uniós jogszabályok (például az elektronikus kereskedelemről szóló 

irányelv vagy az átláthatósági irányelv körébe tartozók) megfelelő és folyamatos 

végrehajtásának biztosításához még fokozottabban szeretnék támaszkodni az új tagállami 

jogszabályokkal kapcsolatos értesítési eljárásokra. Mélyreható párbeszédet fogok 

kezdeményezni a tagállamokkal, mielőtt olyan jogszabályokat fogadnának el, amelyek 

töredezetté tehetik az egységes piacot. A digitális egységes piac a végrehajtás egyik kiemelt 

területe lesz. A digitális egységes piaci stratégia részeként a közelmúltban elfogadott 28 

jogalkotási eszköz valódi változást hozhat a polgárok és a vállalkozások számára, de az új 

szabályokat mihamarabb végre kell hajtani. A nemzeti hatóságokkal és szabályozó testületekkel 

szoros együttműködésben értékelni fogom a végrehajtás állását, ösztönözni fogom a bevált 

gyakorlatok megosztását és azonosítani fogom azokat a fő akadályokat, amelyek esetében 

jogérvényesítési intézkedésekre van szükség. Amennyiben a kötelezettségszegés továbbra is 

fennáll, első dolgom lesz habozás nélkül megindítani a kötelezettségszegési eljárást. 

Ebbe a folyamatba adott esetben a polgárokat, a vállalkozásokat és a hatóságokat is be kell 

vonni. Például a közelmúltban elfogadott, a digitális egységes piacon alkalmazandó szerzői 

jogról szóló irányelv esetében. A tagállamok hamarosan megkezdik a szerzői jogi szabályok 

átültetését, és biztosítanunk kell, hogy az irányelvet az egész EU-ban hatékonyan és egységesen 

alkalmazzák. Már szervezés alatt vannak azok az érdekelt felekkel folytatott párbeszédek, 

amelyek lehetővé teszik, hogy az érintettek véleményezzék a végrehajtási módszereket. Az 

Európai Parlament is részt vesz ebben a folyamatban. A párbeszédeket követően a Bizottság 

2020-ban iránymutatást fog kiadni, az irányelvben foglaltaknak megfelelően.  
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Ön és szervezeti egységei hogyan fogják biztosítani a hatékony koordinációt azokkal a 

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

különösen a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnökkel és az 

emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezető alelnökkel? Személyesen hogyan fogja 

biztosítani a jogalkotási javaslatok jó minőségét, a lobbitevékenységek (melyek Önre és 

az Ön szervezeti egységeire irányulnak) teljes átláthatóságát, valamint az összes érdekelt 

féllel való következetes és kiegyensúlyozott konzultációt, figyelembe véve azt is, hogy 

alapos hatásvizsgálatokat kell végezni, különös tekintettel az összes javasolt jogszabály 

kkv-kra gyakorolt hatására? 

Tevékenyen hozzá fogok járulni az új ipari stratégia és az új kkv-stratégia kidolgozásához a 

digitális korra felkészült Európáért felelős és az emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezető 

alelnökök közös iránymutatása szerint.  Ekképpen biztosíthatjuk, hogy a két stratégia elkerülje 

az elszigetelt megközelítéseket, és valódi hatást fejtsen ki, az európai szinten rendelkezésünkre 

álló valamennyi eszköz felhasználásával.  

Ami az egységes piaccal kapcsolatos ügyeket, különösen pedig a megválasztott elnök politikai 

iránymutatásában és a megbízólevelemben bejelentett digitális kezdeményezéseket illeti, a 

digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök iránymutatása szerint fogok 

tevékenykedni. Ez vonatkozik különösen a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra és a 

mesterséges intelligencia európai megközelítésére.  

Ezenkívül tevékenyen hozzá fogok járulni egy zöld megállapodás célkitűzésének eléréséhez, 

mivel gazdaságunk bármilyen, jelentős zöld átalakulásához termelési és fogyasztási módjaink 

mélyreható megváltoztatására van szükség. Célom biztosítani azt, hogy a zöld megállapodás 

ipari pillére erős és hiteles legyen. Kiemelten foglalkozni fogok ennek a célkitűzésnek az 

elérésével az európai zöld megállapodásért felelős ügyvezető alelnökkel és a környezetért és az 

óceánokért felelős biztossal együttműködve. 

A védelem területén a valódi védelmi unió kiépítésére irányuló koherens megközelítés 

biztosítása érdekében szorosan együtt fogok működni a főképviselővel/alelnökkel. 

A különböző munkatársakkal szorosan koordinálva fogom végezni tevékenységemet a 

specifikus, rendkívül fontos ügyekben, például:  

- A gazdaságpolitikai biztossal az európai szemeszter kapcsán, az emberközpontú 

gazdaságért felelős ügyvezető alelnök iránymutatása szerint. 

- A foglalkoztatásért felelős biztossal a platform-munkavállalók védelme és a szociális 

gazdaság kapcsán. 

- Az innovációért és az ifjúságért felelős biztossal az audiovizuális médiával kapcsolatos 

ügyek és a digitális oktatási cselekvési terv kapcsán. 

- Az értékekért és az átláthatóságért felelős alelnökkel és a jogérvényesülésért felelős 

biztossal a médiapluralizmus és a félretájékoztatás kezelése kapcsán. 

- Az uniós belügyekért felelős biztossal és az európai életmód védelméért felelős 

alelnökkel a hibrid fenyegetések elleni küzdelem kapcsán.  

Végezetül a biztosi testület tagjaként tevékenyen hozzá fogok járulni és részt fogok venni a 

Bizottság által az általános európai érdekek előmozdítása érdekében hozott döntések 
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kollegialitásához.  

Feltett szándékom a munkatársaimmal való kölcsönös bizalmon, nyitottságon és tiszteleten 

alapuló, szoros partnerség kiépítése.  

A jogalkotás minősége, az érdekelt felekkel folytatott konzultáció, a kkv-re gyakorolt hatás, 

átláthatóság 

Szilárd meggyőződésem, hogy minden jogszabálynak a potenciális hatások mélyreható 

elemzésére kell épülnie és arányosnak kell lennie a kitűzött céllal. Ezért gondoskodni fogok 

arról, hogy minden általam előterjesztett jogszabály alapos hatásvizsgálaton alapuljon, amely 

lehetővé teszi a jelenlegi szabályozási környezet hiányosságainak értékelését, valamint a 

különböző lehetőségek és a jogszabály (különösen a kkv-kra gyakorolt) hatásának gondos és 

részletes elemzésének bemutatását. Erőfeszítéseket kell tenni annak elkerülése érdekében, hogy 

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

a hozzám tartozó szervezeti egységek alkalmazzák a kkv-teszt elveit. Továbbá, minden 

lehetséges csatornát fel fogok használni arra, hogy közvetlenül a kkv-któl kapjak visszajelzést. 

Gondoskodni fogok arról, hogy minden érdekelt fél lehetőséget kapjon rá, hogy alapos 

konzultáció keretében meghallgassák véleményét. Egyik érdekelt fél sem lesz kiváltságos 

helyzetben, és nem fog rendelkezni kiváltságos hozzáféréssel. Biztosítani fogom, hogy a 

különböző vélemények és nézőpontok meghallgatást nyerjenek és a bizottsági javaslatok 

előkészítése során figyelembe vegyék azokat: a különböző ágazatok és régiók ipari szereplőit 

és kkv-it éppúgy, mint a szociális partnereket és a civil társadalmi szervezeteket. Európa 

sokszínűségére tekintettel ez a jó politikai döntéshozatal döntő fontosságú eleme.  

Szintén rendszeres konzultációt kívánok folytatni az európai parlamenti képviselőkkel és az 

uniós tagállamok képviselőivel.  

Ami az átláthatóság kulcsfontosságú kérdését illeti, a munkatársaim és én is határozottan be 

fogjuk tartani az átláthatósági szabályokat és használni fogjuk az átláthatósági nyilvántartást a 

Bizottság vonatkozó szabályainak megfelelően, valahányszor érdekelt felek fordulnak hozzánk. 

 

Hogyan biztosítja Ön és szervezetei egységei a megerősített együttműködést az ITRE 

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

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

Tanács és a tagállamok a tervezett jogalkotási kezdeményezések vagy más fontos 

kezdeményezések tekintetében? Hogyan fogja elősegíteni a jogalkotási és nem jogalkotási 

eljárások ITRE bizottság általi ellenőrzését, korai szakaszban rendelkezésre bocsátva a 

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

előkészítésével kapcsolatos összes szükséges információt, és megkönnyítve végrehajtásuk 

nyomon követését? Hogyan kívánja biztosítani, hogy az ITRE bizottság az Ön 

szakpolitikai területét érintő bármely nemzetközi megállapodásról megfelelő 

tájékoztatást kapjon és a megállapodásban részt vegyen? 

Tudatában vagyok az Európai Bizottság és az Európai Parlamentben és Tanácsban dolgozó 

társjogalkotók közötti bizalom, együttműködés és átláthatóság fontosságának. Határozott 

meggyőződésem, hogy akkor szolgáljuk legjobban az európai polgárok érdekeit, ha 

mindannyian ebben a szellemben dolgozunk együtt.  
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Jól látható, hogy ez az együttműködés akkor működik a legjobban, ha a jogalkotási eljárás korai 

szakaszában megkezdődik. A kezdetektől együtt szeretnék működni az Európai Parlamenttel és 

szakbizottságaival. Ugyanez a megközelítés érvényes minden jogalkotási és nem jogalkotási 

ügyre, a politikai döntéshozatalra és a politikai párbeszédre. Örömmel fogok rendszeresen részt 

venni bizottsági üléseken és biztosítani fogom, hogy az illetékes parlamenti bizottságok részt 

vegyenek minden, a hatáskörömbe tartozó jelentősebb kezdeményezésben. 

Rendszeresen fogok kapcsolatba lépni és találkozni a bizottsági tagokkal, különösen az egyes 

ügyek koordinátoraival és előadóival. Bizakodással tekintek szoros együttműködésünk elé, 

hogy a nyitottság és a rugalmasság szellemében tervezzük meg, alakítsuk ki és fogadjuk el 

közösen a jövőre vonatkozó szakpolitikákat és stratégiákat.  Gondoskodni fogok arról, hogy ez 

a nyitottság és rendelkezésre állás kiterjedjen a főigazgatóságokon belül az irányításom alatt 

működő szervezeti egységekre is.  

 

Kérdések  

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről 

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

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

megerősítése és a meglévő szabályok megfelelő és időben történő végrehajtása és 

érvényesítése érdekében, támogatva az európai vállalkozások versenyképességét és 

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

az egyensúlyt a fogyasztóvédelem és a vállalkozásoknak kedvező egyszerűsítések között, 

hogyan küzdené le a szabályozás bonyolultságát és az indokolatlan nemzeti szabályozási 

és nem szabályozási korlátokat a belső piacon belül? 

Az egységes piac, annak minden dimenziójában, kulcsfontosságú szerepet játszik annak 

biztosításában, hogy mindenki élvezhesse a gazdaság nyújtotta előnyöket: a vállalkozások 

éppúgy, mint a fogyasztók és a munkavállalók. Ez az európai integráció egyik legjelentősebb 

vívmánya. Minél jobban működik az egységes piac, annál jobb Európának. Azonban e téren a 

teljes körű integráció még nem zajlott le. 

Ezért gondoskodni fogok arról, hogy a közös európai szabályok végrehajtásra kerüljenek és 

azokat következetesen alkalmazzák. Nem csak azért, mert ezek a közösen elfogadott szabályok, 

hanem azért is, mert szilárdan hiszek az egységes piac alapelvében. Készen állok az uniós 

jogszabályok érvényre juttatására, minden tagállam esetében ugyanolyan mértékű 

elszántsággal, legyen szó nagyobb vagy kisebb, keleti, nyugati, északi vagy déli tagállamról, 

elmozdulva a növekvő széttöredezettség állapotából, amely az elmúlt években az egységes piac 

egyes fontos területein megfigyelhető volt. Jövőképet és energiát akarok teremteni ahhoz, hogy 

újra együtt cselekedjünk ahelyett, hogy széthúznánk. 

A jogérvényesítési megközelítés javítására irányuló céljaim a következők: 

 a vállalatainkra és polgárainkra a lehető legnagyobb hatást gyakorló, ágazati 

jogérvényesítési prioritások meghatározása;  

 a tagállamok és a Bizottság közötti együttműködésen alapuló problémamegoldó 

eszközök, például a SOLVIT-hálózat megerősítése; 



 

 – 30 –   

 a jogsértések Bizottság általi kezelésének felgyorsítása;  

 az egységes piaci szabályok érvényesítésére szolgáló cselekvési terv előterjesztése az 

érintett munkatársakkal, azonosítva azokat az akadályokat, amelyek a leginkább 

károsítják gazdaságainkat; valamint   

 a tagállamokkal való együttműködés a technikai szabályok egyenlő mértékű közzététele 

érdekében. 

A piacfelügyeleti és kölcsönös elismerési rendszereink javításán is dolgozni fogok, a következő 

válaszban részletezett módon.  

Az egységes piac helyi szinten tapasztalható tényleges eredményeinek továbbfejlesztése 

érdekében bővíteni fogom a polgárok és a vállalkozások információkhoz és tanácsadáshoz való 

hozzáférését. Az Európa Önökért portál az egységes digitális kapu gerince lesz. Tovább fogom 

erősíteni a nemzeti közigazgatások közötti együttműködést a belső piaci információs rendszer 

(IMI) segítségével. Az egységes piaci eredménytábla folyamatban lévő korszerűsítése szintén 

fokozni fogja a tagállamok teljesítményének nyomon követését és teljesítményértékelését, ami 

kölcsönös nyomásgyakorlást eredményez és támogatja a tényeken alapuló döntéshozatalt. 

Továbbra is együtt fogok működni az európai szemeszterben részt vevő munkatársaimmal az 

egységes piaci alapelvek végrehajtása érdekében.  

Mindezek során alapvetően fontos lesz megtalálni a megfelelő egyensúlyt a fogyasztók 

védelme és a vállalkozások érdekét szolgáló egyszerűsítés között. A hatékony és eredményes 

szabályok növelik a fogyasztók bizalmát, és segítik a vállalkozások termékeinek és 

szolgáltatásainak értékesítését. A szükséges koordináció biztosítása érdekében szorosan együtt 

fogok működni a biztosi testület többi tagjával, és különösen a jogérvényesülésért felelős 

biztossal. 

 

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

közelmúltban elfogadott, a termékek kölcsönös elismeréséről és piacfelügyeletéről szóló 

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

árukra vonatkozó uniós jogszabályok megfeleljenek a digitális korszaknak, így 

kihasználják a digitalizáció – például a mesterséges intelligencia – technikai fejlődéséből 

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

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

tájékoztatást nyújtva a fogyasztók számára azokkal kapcsolatban, és egyenlő 

versenyfeltételeket biztosítva a vállalkozások számára? 

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

könnyen hozzáférjenek a termékeikre alkalmazandó nemzeti szabályokra vonatkozó releváns 

információkhoz és tájékoztatást kapjanak arról, hogy mit tehetnek, ha a nemzeti jogszabályok 

eltérőek. Javasolni fogom a tagállamoknak, hogy kormányzati szinten hozzanak létre olyan 

partnerségeket, amelyek lehetővé teszik a de facto kölcsönös elismerést bizonyos ágazatokban: 

ha egyik tagállamban egy termék megfelelőnek minősül, akkor azt egy másik tagállamban is 

automatikusan ismerjék el. Ez élénkíteni fogja a kereskedelmet és a gazdasági növekedést 

azokon a területeken, ahol nincs uniós szintű harmonizáció.  
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A piacfelügyeletről és a termékmegfelelőségről szóló rendelet erősíti a végrehajtást azáltal, 

hogy kiterjed az online értékesített termékekre, és javítja a végrehajtó hatóságok közötti 

együttműködést. Foglalkozni fogok a nem megfelelő áruk kérdésével. A nem megfelelő 

termékek veszélyt jelentenek a fogyasztókra, s ugyanakkor aláássák a vállalkozásoknak 

biztosított egyenlő versenyfeltételeket is, mert versenyelőnybe hozzák a szabályokat be nem 

tartó vállalatokat. 2017-ben az ellenőrzésen átesett játékok 32%-a, az elektronikai termékeknek 

pedig 58%-a nem felelt meg a biztonságra vagy a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó uniós 

követelményeknek. E problémák kezelése céljából az Egységes piac programról szóló 

bizottsági javaslat nagyobb hangsúlyt helyezne többek között a piacfelügyeleti 

tevékenységekre. Továbbá meg vagyok győződve arról, hogy az európai uniós 

termékmegfelelőségi hálózat létrehozása számos előnnyel jár.  

Ez a hálózat a következőket fogja lehetővé tenni: 

 kockázatalapú módszertanok megalkotása a nem megfelelő termékek azonosítására; 

 az európai uniós piacfelügyeleti hatóságok közötti kollektív keresetek indítása; 

 a vámhatóságokkel és a kikötőkkel való szorosabb együttműködés biztosítása a 

harmadik országokból érkező, nem megfelelő termékekkel szembeni fokozottabb 

védelem érdekében; valamint 

 a termékek tesztelésére szolgáló összes meglévő európai laboratórium feltérképezése, 

a szinergia növelése érdekében.  

Továbbá, az áruk szabad mozgására vonatkozó jogszabályi keret több aspektusát is felül kell 

vizsgálni a digitalizáció tekintetében. A termékek, a szolgáltatások és a digitális megoldások 

közötti határvonalak egyre inkább elmosódnak. Ennek megvannak a következményei az 

egységes piacon folytatott kereskedelem módjára nézve is. A mesterséges intelligencia 

különböző ágazatokba való bevezetése mély hatást fog gyakorolni gazdaságunkra és 

társadalmunkra. Az új Bizottság hivatalba lépésének első 100 napja folyamán a digitális korra 

felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnökkel együtt vezető szerepet vállalok a mesterséges 

intelligencia közös, európai megközelítésére vonatkozó javaslatok kidolgozásában.  

A kiberbiztonsági jogszabályra építve kiberbiztonsági tanúsítási rendszereket fogok bevezetni 

az olyan kiemelt területeken, mint az 5G, a számítási felhő és a csatlakoztatott eszközök. A 

kiberbiztonsági jogszabály rendelkezéseinek megfelelően és az ENISA-val és a tagállamokkal 

együttműködésben, kellő időben felül fogom vizsgálni a bizonyos ikt-termékkategóriákra 

vonatkozó kötelező tanúsítás szükségességét. 

Felül kell majd vizsgálnunk és szükség esetén ki kell igazítanunk a jelenlegi vívmányokat. A 

gépekről szóló irányelv többek közt a robotok vagy a 3D nyomtatók biztonságosságára 

vonatkozó, alapvető európai jogszabály. Felügyelni akarom ezen irányelv felülvizsgálatát a 

mesterséges intelligenciához, a dolgok internetéhez és a robotok új generációjához való 

hozzáigazítása érdekében. Emellett a rádióberendezésekről szóló irányelvet célszerű 

kiaknáznunk a kötelező szabályok (adatvédelem, csalások elleni védelem, szoftverek telepítése) 

megerősítése érdekében, a vezeték nélküli csatlakoztatott eszközök széles körének forgalomba 

hozatalára vonatkozóan, ideértve a dolgok internetéhez kapcsolódó vezeték nélküli termékeket.  

Az e területre vonatkozó jogalkotási kezdeményezésekre csak megalapozott, tényeken alapuló 

elemzést és az érdekelt felekkel folytatott inkluzív párbeszédet követően kerülhet sor. 
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Gondosan meg fogom vizsgálni annak átfogó hatását, és gondoskodom arról, hogy új 

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

szükségtelen bürokráciához. 

Milyen konkrét szakpolitikai kezdeményezéseket és végrehajtási intézkedéseket fog 

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

közösségi gazdasági szolgáltatások, a közszolgáltatások és a közbeszerzés – egységes 

piacának javítása érdekében, különös tekintettel a digitális technológiák által kínált 

lehetőségekre az indokolatlan adminisztratív terhek csökkentése, a vállalkozói készség 

előmozdítása és az európai szolgáltatási ágazat elkövetkező évtizedekben való globális 

versenyképességének biztosítása érdekében? Tekintettel arra, hogy az európai 

termelékenység és növekedés szorosan kapcsolódik a szolgáltatási ágazathoz, milyen 

ambiciózus intézkedéseket fog tenni a digitális szolgáltatások szabad mozgásának és a 

megbízható MI-kompatibilis szolgáltatások fejlesztésének előmozdítása érdekében? 

A szolgáltatások messze a legnagyobb szeletét alkotják az EU gazdaságának. Az EU egésze 

tekintetében a szolgáltatások ágazata biztosítja a GDP és a foglalkoztatás hozzávetőleg 70%-

át. Azonban a szolgáltatások egységes piaca még mindig nem működik úgy, ahogy kéne. Ezen 

szeretnék változtatni. 

Fejleszteni és elmélyíteni tervezem a tagállamokkal fennálló partnerséget a szabályok 

megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében. Már vannak hatályban lévő jogalkotási 

eszközeink, például a szolgáltatási irányelv. Ezen aktusok végrehajtásának és betartatásának 

biztosítására fogok összpontosítani. E célkitűzés elérésének új módjait fogom feltárni, például 

a nemzeti hatóságok egységes európai piaci hálózatának létrehozásával. Ez erősíteni fogja a 

párbeszédet és a partnerséget az európai és nemzeti szintek között, ezzel párhuzamosan 

biztosítva a szabályok jobb megértését és betartását. 

Gondoskodni fogok arról, hogy a hatályos eszközöket, például az egységes digitális kapuról 

szóló rendeletet, a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelvet és az arányossági tesztről 

szóló irányelvet ambiciózus módon hajtsák végre. A tagállamok elsődleges kötelezettsége az 

átültetés, azonban ezt a folyamatot a Bizottság és a tagállamok közötti meglévő partnerségre 

kell építeni. Mindezt szorosan figyelemmel fogom kísérni, az uniós szolgáltatók fokozott 

versenyképességének biztosítása érdekében. Szintén gondoskodni fogok arról is, hogy az 

európai szakmai kártya, amely a szakmai képesítések határokon átnyúló elismerését segítő, 

teljes mértékben elektronikus eszköz, a legújabb gazdasági és technológiai fejleményekhez 

igazodjon. Törekedni fogok arra, hogy ezt az elismerést a jelenleg elérhető, korlátozott számú 

szakmán túl is kiterjesszem.  

Az áruk és szolgáltatások online platformokon keresztüli vásárlása és értékesítése az uniós 

gazdaság kulcsfontosságú elemévé vált. Több mint 1 millió vállalkozás kereskedik online 

platformokon keresztül. Teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy biztosítanunk kell, hogy 

a legnagyobb cégek tisztességesen járjanak el, és ne engedjenek a csábításnak, hogy 

kihasználják a vállalkozások, különösen a kkv-k szolgáltatásaiktól való növekvő függését. 

Ebből a szempontból a platformok és az üzleti felhasználók közötti kapcsolatokról szóló, 

nemrégiben elfogadott rendelet, amely az online platformok első ilyen típusú átfogó 

szabályozása, létfontosságú lépésnek bizonyul. Prioritásként kell kezelnünk e szabályok 

hatékony végrehajtását és az ágazat folyamatos nyomon követését, valamint fel kell mérnünk, 

hogy van-e még tennivaló az EU-ban működő legnagyobb platformok kapcsán.  
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Néhány esetben új jogszabályra van szükség az egységes piac megerősítéséhez. A digitális 

szolgáltatások és a mesterséges intelligencia területén olyan új szabályokat szeretnék 

előterjeszteni, amelyek megfelelnek a digitális kornak.  

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabállyal egy erősebb és koherensebb szabályozási 

keretet kívánok létrehozni a digitális szolgáltatások nyújtásához, az online platformokra is 

kiterjedően. Ez a jogszabály támogatni fogja az európai induló és a növekvő innovatív 

vállalkozásokat, megnyitja az egységes piacot az innovatív vállalkozások számára, védelmezi 

a polgárokat és biztosítja jogaikat, nem utolsósorban a véleménynyilvánítás szabadságát, 

valamint hatékony felügyeleti, együttműködési és jogérvényesítési rendszert épít ki.  

Ezek a szabályok kiegészítik azt az előrehaladást, amit az illegális tartalmak egyes típusai elleni 

küzdelemben célzott jogi eszközök (például a digitális egységes piacon érvényesülő szerzői 

jogról szóló irányelv, a módosított audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv, a 

gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni 

küzdelemről szóló irányelv, illetve az online terrorista tartalomról szóló rendeletjavaslat), 

valamint támogató intézkedések, például magatartási kódexek és az önkéntes együttműködés 

egyéb fajtái révén eddig sikerült megvalósítani. A jogszabály előkészítése megbízható 

elemzésekre és az érdekelt felekkel folytatott inkluzív párbeszédre épül. 

Tovább kell gondolkodnunk arról is, hogy miként lehet a leghatékonyabban kezelni a 

platformgazdasággal kapcsolatos egyéb felmerülő kihívásokat, például a platform-

munkavállalók munkafeltételeivel vagy a megosztásalapú gazdasági platformokkal kapcsolatos 

kérdéseket. Az online platformokon keresztül nyújtott szolgáltatások új lehetőségeket 

teremtettek a munkahelyeken, amilyen például a rugalmas munkaidő, azonban számos 

kérdésben egyre növekszik a bizonytalanság is, például a foglalkoztatási jogviszonyok, a 

munkakörülmények, a szociális védelemhez való hozzáférés, valamint a képviselet és kollektív 

tárgyaláshoz való hozzáférés tekintetében. A munkahelyteremtésért felelős biztossal szoros 

együttműködésben hozzá fogok járulni ahhoz, hogy megoldásokat találjunk a platform-

munkavállalók munkafeltételeinek javítására. Elemezni fogom, hogy az egységes piaci 

eszközök hogyan használhatók e célnak az eléréséhez. 

Ahogy azt a korábbi válaszomban már kifejtettem, a digitális korra felkészült Európáért felelős 

ügyvezető alelnök irányítása alatt vezető szerepet fogok vállalni a javaslatok kidolgozásában a 

mesterséges intelligencia közös, európai megközelítésére vonatkozóan. A mesterséges 

intelligencia szabályozási keretének biztosítania kell, hogy a mesterségesintelligencia-

rendszerek fejlesztésére, illetve termékekben és szolgáltatásokban való alkalmazására csak az 

alapvető jogok uniós vívmányainak maradéktalan tiszteletben tartásával kerülhessen sor, és 

ennek rendelkezései lehetővé tegyék e rendszerek számára, hogy megbízható (jogszerű, etikus 

és megalapozott) módon működjenek az egységes piac minden területén. Ez a keretrendszer 

megerősíti és kiegészíti a jelenlegi biztonsági és felelősségi jogszabályok átfogó rendszerét. 

Alapvető, hogy Európa mesterségesintelligencia-politikája megakadályozzon minden, az 

egységes piac szempontjából problémás fragmentált megközelítést. 

A közbeszerzésre vonatkozóan mérlegelni fogom, hogy javaslatot tegyek a közbeszerzés 

digitális átalakítását szolgáló speciális eszköz létrehozására, ami négy területen támogatja a 

tagállamokat: i. a közbeszerzési életciklus teljes mertékű digitalizálása; ii. a mesterséges 

intelligencián alapuló új megoldásokkal való kísérletezés útjának megnyitása, nevezetesen a 

közbeszerzési eljárások automatizálása felé; iii. az adathalmazok gyűjtésének és elemzésének 

elősegítése; és iv. a beszerzők digitális jártasságának növelése. A tagállamokkal 

együttműködésben olyan új kezdeményezéseket fogok javasolni, amelyek célja a nagyszabású 
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állami infrastrukturális projektek éghajlat-szempontúságának kialakítása, valamint az éghajlat 

és a környezet céljait szolgáló kooperatív beszerzések elősegítése. A közbeszerzőknek piaci 

erejüket stratégiai módon kell felhasználniuk az ágazat alakítása és az innovatív megoldások 

kifejlesztésének biztosítása érdekében.  

Az ezen a négy területen hozott intézkedések elő fogják segíteni a közbeszerzéshez való 

hozzáférést azáltal, hogy nagyobb átláthatóságot biztosítanak az összes érdekelt fél számára. 

Az egyszerűsített eljárások különösen a kkv-knek, az induló és a növekvő innovatív 

vállalkozásoknak és a szociális vállalkozásoknak fognak kedvezni. Az új eszközök növelni 

fogják a versenyt a közbeszerzés terén, lehetőségeket teremtenek a vállalkozásoknak és 

nagyobb választékot a közbeszerzőknek. Kifejezetten elő fogom segíteni a határokon átnyúló 

beszerzést a határ menti régiókban. Többoldalú és kétoldalú keretben egyaránt, a 

kereskedelempolitikáért felelős biztossal szoros együttműködésben támogatni fogom az 

európai megoldások nemzetközi szabványként való elismerését. Az olyan megoldások, mint az 

eCertis, növelik az átláthatóságot és a jogbiztonságot, továbbá biztosítják, hogy az európai 

vállalatok hasonló feltételek mellett versenyezhessenek versenytársaikkal. 


