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ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСНИКА

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

АДРЕСИРАН ДО НОМИНИРАНИЯ ЗА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА

Мишел БАРНИЕ

(Вътрешен пазар и услуги)

Обща компетентност, ангажираност към европейската идея и лична независимост

1. Кои аспекти от Вашата квалификация и опит са особено подходящи, за да 
изпълнявате функциите на член на Комисията и работите за общия 
европейски интерес, по-специално в  областта, за която бихте отговаряли? 
Каква е Вашата мотивация? Какви гаранции за Вашата независимост сте в 
състояние да предоставите на Европейския парламент и по какъв начин ще 
гарантирате, че Ваши минали, настоящи или бъдещи дейности няма да 
породят съмнения във връзка с изпълнението на Вашите задължения в 
рамките на Комисията?

Посвещението ми на Европа датира от началото на политическата ми кариера и е в 
основата на всичките ми официални длъжности от повече от 15 години насам. Прочее, 
след поста министър на околната среда, през 1995 г .  бях назначен за делегиран 
министър по европейските въпроси, едновременно отговарящ и за преговорите по 
Договора от Амстердам, след което председателствах делегацията по Европейските 
въпроси към френския Сенат, преди да стана член на Комисията на Романо Проди на 
поста Комисар по регионалната политика в периода 1999 г.—2004 г. Сега съм 
номиниран за втори мандат като европейски комисар в Комисията на Жозе Мануел 
Барозу.

Бях верен на европейското си призвание в Брюксел, в качеството си на европейски 
комисар, но също така и по време на вълнуващия ми мандат като председател на 
Съвета по земеделие и рибарство по време на френското председателство на ЕС през 
втората половина на 2008 г., а също така вече 6 месеца и като депутат в ЕП. Да работя 
за европейския интерес в тези 3 институции е чудесна възможност и истинска чест за 
мен.

От началото на политическата си кариера винаги съм целял да направя  Европа по-
разбираема за нейните народи; ето защо още през 1995 г .  инициирах „Диалог за 
Европа“, в рамките на който всяка седмица посещавах някой френски департамент, за 
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да разговарям и разяснявам Европа на място. Това мое желание ме накара и да застана 
решително на страната на проекта за Конституция на Европейския съюз през 2005 г. в 
качеството ми на Министър на външните работи. Най-сетне това бе и причината, 
поради която с радост водих кампанията за последните европейски избори във Франция 
миналия юни.

Европейските ми убеждения останаха ненакърнени през всичките тези години. Ако 
бъда одобрен за комисар на вътрешния пазар и услугите, ще потвърдя наново 
ангажимента си да работя за сближаването на Европа и нейните граждани чрез 
ежедневни действия и най-вече като пътувам редовно в различните държави-членки, за 
да водя диалог на място с народните представители, с отговорните лица в 
икономическите и синдикалните среди и с гражданите на ЕС. Вече повече от 10 години 
не съм нито местен, нито национален избраник във Франция. Бях избиран в 
продължение на 27 години, но смятам, че трябва изцяло да се посветя на европейския 
си ангажимент.

Както всички останали европейски комисари и както беше и в миналото, когато станах 
комисар по регионалната политика, се ангажирам също да спазвам стриктно 
разпоредбите в член 17 от Договора за Европейския съюз, в член 245 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, както и Кодекса на поведение на комисарите. 
Фактът, че вече съм заемал длъжности в трите европейски институции и опитът в 
работата с Парламента и Съвета ще ми бъдат много полезни днес, за да продължа 
необходимите дейности по интегрирането на вътрешния пазар и услугите. Целият ми 
досегашен опит ще ми бъде изключително полезен за установяване на открит диалог с 
Парламента и Съвета с цел да работим заедно за общия европейски интерес.

Тъй като съм участвал в разработването на някои от последните европейски договори 
(Амстердам, Ница, Конвенцията и др.), изпитвам дълбоко уважение към тези 
ангажименти и на свой ред се ангажирам от свое, както и от името на поверените ми 
екипи, да работя за европейския интерес и да не предприемам нищо, което би породило 
и най-малкото съмнение в действията ми за Европа. Както винаги досега, при 
посещенията ми и при срещите ми ще поставям акцент върху равнопоставеността 
между всички държави-членки.

Управление на портфейла и сътрудничество с Европейския парламент и неговите 
комисии

2. Как бихте определили Вашата роля като член на колегията на Комисията? В 
какъв аспект бихте се считали за отговорен пред Парламента за действията 
си и тези на поверените Ви служби?

Една функционираща Европа предполага Комисията да прави предложения, т.е. да 
изпълнява ролята си на инициатор, а Парламентът и Съветът съвместно да вземат 
решения. Всяка от институциите, с разширени от Договора от Лисабон правомощия, 
има определено място и първостепенна роля.

Въпросите за вътрешния пазар и услугите ще бъдат от решаващо значение за 
възстановяването на икономическия растеж. В качеството си на Комисар за вътрешния 
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пазар и услугите, както и като член на Колегията, възнамерявам и занапред да отдавам 
тази „политическа“ роля на Европейската комисия. Ще правя това чрез консултации, 
посещения на място при европейските граждани, предлагане на проекти и инициативи 
в областите, за които отговарям, но също така и чрез активно участие в работата на 
Колегията.

Портфейлът засяга редица аспекти от живота на предприятията, потребителите и 
европейските граждани. По самото си естество тези въпроси имат пресечни точки с 
други области и се налага съгласуване с действията на мнозина от колегите ми 
комисари.

Този европейски политически ангажимент трябва да намери пълноценен израз по-
специално в едни добре изградени отношения на доверие между Комисията и двете 
вземащи решение институции – Парламента и Съвета. Свикнал съм да поемам изцяло 
политическите си отговорности ― и винаги съм го правил в предишните си длъжности 
― както и да информирам и споделям подробно с Парламента моята работа и 
наблюдения. 

Тъй като самият аз бях кандидат на всеобщите избори от 7 юни, съм особено наясно 
със значението, което има всеки европейски депутат за европейския демократичен 
дебат.

Ако утре кандидатурата ми за комисар бъде одобрена, искам да изградя нова 
дискусионна рамка с европейските депутати, в атмосфера на отговорност, доверие и 
зачитане ролята на различните институции, съгласно договорите.

Смятам, че Европейският парламент е мой сериозен партньор при изпълнението на 
задълженията ми, свързани с вътрешния пазар и услугите, и можем да работим 
съвместно за по-доброто разбиране на тези въпроси от страна на гражданите. Както 
казваше Жак Делор – „човек не се влюбва във вътрешния пазар“ – но все пак тези 
въпроси са неразривна част от живота на всички нас, европейците предприемачи, 
потребители, пътници … вътрешният пазар е движещата сила за европейската 
интеграция от 50 години насам и в тази работа по възвръщане на интереса у нашите 
съграждани съм убеден, че техните представители, депутатите в Европейския 
парламент, са задължителен посредник, за да се разберат залозите и да бъде поставен 
отново този огромен пазар в тяхна услуга. В този смисъл можете да разчитате на моята 
подкрепа и сътрудничество.

3. Какви конкретни ангажименти сте готов да поемете с оглед постигането на 
по-голяма прозрачност, по-тясно сътрудничество и предприемане на 
ефективни действия във връзка с позиции и искания на Парламента по 
законодателни инициативи, включително във връзка с влизането в сила на 
Договора от Лисабон? Готов ли сте да предоставите на Парламента 
информация и документи на равнопоставени начала със Съвета по 
отношение на предвидени инициативи или текущи процедури?

Днес влизането в сила на Договора от Лисабон и разширяването на обхвата на 
процедурата за съвместно вземане на решения (обичайната законодателна процедура) 
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са истински напредък по отношение на прозрачността на вземане на решения в 
Общността.
Това ще скъси още малко дистанцията между народите и институциите, каквото е 
моето желание от дълго време насам. Тази нова рамка за дискусии между Комисията, 
Парламента и Съвета ще трябва да се изгради съвместно, за да направим общностните 
решения напълно ясни и аз съм твърдо решен да участвам в тази дейност, особено чрез 
парламентарните комисии, които работят в моята област. В тази връзка съм готов да се 
отзова на поканите на Парламента да присъствам на заседания на комисиите, както и за 
директни разговори със заинтересованите депутати.
Именно тези усилия за диалог и сътрудничество трябва да укрепят прозрачността и 
доверието. В моя кабинет ще има съветник, отговарящ конкретно за сътрудничеството 
и ви уверявам, че той ще е винаги на разположение. Разбира се, ангажирам се да 
спазвам всички разпоредби от рамковото споразумение, регулиращо отношенията 
между нашите две институции. 

Освен това тъй като Европейският парламент и Съветът изпълняват  ролята на 
съзаконодатели, ми се струва напълно естествено и желателно да имат еднакъв достъп 
до документите, свързани със законодателните процедури.

Въпроси по отношение на политиката

4. Кои са трите основни приоритета, които имате намерение да следвате като 
част от Вашия портфейл, като вземате предвид, при необходимост, 
финансовата, икономическа и социална криза, както и съображенията, 
свързани с устойчивото развитие?

1. Активизиране на единния пазар: Единният пазар е двигателят на европейския 
икономически растеж. Защитаването на вътрешния пазар предполага контрол на 
прилагането на правото на ЕС от държавите-членки и гарантиране на еднакви правила 
за всички при пълна равнопоставеност.  Няма да се пестят усилия, особено когато става 
въпрос за разработване на инструменти в услуга на гражданите и предприятията. 
Икономическата, социална и финансова криза показа, че  трябва да се направи 
задълбочена оценка на единния пазар, за да се открият нови източници на растеж и 
работни места, способни също да укрепят позицията на Европейския съюз в 
международен план. Това означава да се посочат, посредством изследвания върху 
функционирането на пазарите, областите, в които вътрешният пазар не разгръща целия 
си потенциал, да се представят също така нови инициативи, за да се възобнови растежа 
в услуга на гражданите и на малките и средни предприятия. В тази връзка е важно да се 
обърне специално внимание на социалното измерение на предвидените мерки.

2. Излизане от кризата и гарантиране на стабилността на една финансова система, в 
която вложителите са защитени: Подкрепям един динамичен европейски финансов 
сектор, който да е регулиран разумно и наблюдаван ефикасно. Това е от съществено 
значение, ако искаме да възвърнем доверието у вложителите и инвеститорите, от което 
отчасти зависи възстановяването на нашата икономика. Също така е необходимо да се 
определят условията на едно ефикасно регулиране, без да се създават прекомерни 
препятствия. Определил съм пет цели, за да стъпи нашата финансова система на едни 
по-солидни и по-справедливи основи. (i) финансов сектор, целящ устойчив растеж, (ii) 
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по-справедлив сектор, в който потребителите, вложителите и малките и средни 
предприятия са надлежно защитени, (iii) по-дисциплиниран сектор, с по-добър надзор 
над финансовите институции и по-добра координация на европейско равнище, (iv) 
разработване на инструменти за управление на кризи, (v) и накрая заемане на водещо 
място при намирането на решения в световен план. В този смисъл активното участие на 
Съюза в работите на Г-20 и на другите международни инстанции, и развиването на 
отношенията ни с основните ни партньори играят основна роля.

3. Изграждане на икономика, основана на знанието: Възнамерявам да адаптирам 
нашата стратегия за правата на интелектуалната собственост, така че тя да отговаря на 
новите предизвикателства. Европейската система за интелектуална собственост трябва 
да се модернизира и укрепи, за да се насърчи икономиката, основана на знанието. 
Моята цел е разработването на всеобхватна и логична нормативна рамка за авторските 
права, която да отговаря на новите предизвикателства, като например цифровизацията. 
Преговорите около общностния патент и единната система за решаване на спорове, 
свързани с патентите, трябва да бъдат завършени. За да могат европейските 
предприятия да реализират напълно новаторския и творческия си потенциал е нужна 
модерна нормативна рамка за интелектуалната собственост, стимулираща 
инвестициите и технологичния прогрес и улесняваща достъпа до знанието и неговото 
разпространение.

5. Какви конкретни законодателни и незаконодателни инициативи 
възнамерявате да предложите и съгласно какъв график? Какви конкретни 
ангажименти можете да поемете, по-специално във връзка с приоритетите и 
исканията на комисиите, приложени към настоящия въпросник, които 
попадат в  сферата на Вашия портфейл? Как лично бихте гарантирали 
доброто качество на законодателните предложения?

В областта на финансовите услуги, единствено засиленото сътрудничество ще ни 
позволи да осигурим ефикасен надзор над интегриран европейски пазар, включително 
и по време на криза. Бих искал заедно с Парламента и Съвета да завършим реформата 
върху надзора в Европа. Ще следя за това новата система и по-конкретно трите нови 
органа да започнат работа при най-добри условия и ще подготвя своевременно 
предвидената за новата система оценка. Възнамерявам да предложа на Комисията да се 
установи правна рамка за управление и справяне с кризи. Тази рамка трябва да укрепи 
и съгласува надзора над финансовите групировки по отношение на собствения капитал 
и ликвидността, както и финансовата стабилност във всяка отделна държава-членка и в 
Съюза като цяло. Моите екипи ще анализират също и създаването на европейски 
фондове за гарантиране на депозитите и оздравителни фондове. Един от уроците от 
кризата е необходимостта да се подобри в бъдеще качеството и нивото на собствения 
капитал на банките. Предвиждам четвърто преразглеждане на Директивата за 
капиталовите изисквания (CRD4), за да се включат в правото на ЕС въпросите, 
разглеждани от Г-20, и работата на Базелския комитет. Установяването на една модерна 
рамка за надзор на застрахователния сектор е основна цел, във връзка с която ще бъдат 
приети мерки за прилагане на Директива „Платежоспособност II“. Европейските 
пенсионери трябва да се ползват от сигурни и ефикасни пенсионни системи. Ще работя 
за реформа при преразглеждането на Директивата относно ИППО (разглеждаща 
дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване).
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В областта на финансовите пазари и тяхното устройство има още много работа. Бих 
искал директивата относно „пазарната злоупотреба“ и тази за пазарните финансови 
инструменти (ДПФИ) да бъдат преразгледани. Ще предложа на Комисията една 
последователна законова рамка за извънборсовите деривати („ТБТ“), както и за т. нар. 
следпазарни дейности и инфраструктури, включително и законодателно предложение, 
свързано с държаните при посредник ценни книжа. Що се отнася до единната зона за 
плащания в евро (SEPA), възнамерявам да предложа пред Колегията законодателна 
инициатива, целяща да определи една или повече дати като краен срок за преминаване 
към продуктите на SEPA за преките дебити и банковите преводи, както и инициатива за 
подобряване на управлението. В областта на финансовите услуги на дребно, смятам, че 
предвид сегашната раздробеност на кредитния пазар, особено в сферата на 
недвижимите имоти, трябва да представим отговорни инициативи за получаване и 
отпускане на заеми. По-конкретно за финансовите услуги на дребно, бих искал да 
предложа последователна законодателна рамка, за да могат вложителите да са по-добре 
осведомени и по-добре съветвани. Възнамерявам да се заема с въпроса за санкциите.

Що се отнася до управлението на предприятията, ще предложа доклад за управлението 
на финансовите предприятия, който да съдържа предложения за отстраняване на 
слабостите, разкрити при кризата. Възнамерявам също така да представя накратко 
доклад за прилагането на препоръката относно възнагражденията в сектора на 
финансовите услуги, както и други инициативи, целящи да премахнат злоупотребите 
при възнагражденията. Ще подходя по същия начин при прилагането на препоръката 
относно възнагражденията на ръководните кадри и, ако е необходимо, ще представя 
удачни предложения след това. Що се отнася до дружествата, регистрирани на борсата, 
съвсем скоро ще бъде публикуван доклад относно прилагането на Директивата за 
прозрачност, последван евентуално от предложение за изменения.

Един от приоритетите в областта на финансовата информация ще бъде приемането от 
всичките ни партньори и особено от Съединените щати на световни висококачествени 
счетоводни норми, в съответствие с препоръките на Г-20. Бих искал също така да 
подобря значително управлението на СМСС. Относно малките и средни предприятия 
възнамерявам да предложа амбициозен проект за модернизация на счетоводните 
правила. Колкото до задължителния одит на счетоводните отчети, мой приоритет ще 
бъде задълбочаването на международното сътрудничество, което да доведе до взаимно 
признаване на системите за одиторски надзор и до евентуално приемане на 
международните одиторски стандарти (ISA). Що се отнася до дружественото право и в 
отговор на желанията на Европейския парламент, ще предложа Комисията да разгледа 
по-задълбочено въпроса за презграничното преместване на седалищата на дружествата. 
Ще представя също доклад относно функционирането на статута на европейско 
дружество.

Секторът на услугите е икономическият двигател на Съюза. Следователно 
реализирането на единен пазар на услугите е от приоритетно значение. Процесът на 
взаимно оценяване, предвиден за 2010 г.  в Директивата за услугите, трябва да ни 
предостави една обща картина за ситуацията в държавите-членки и да ни помогне да 
определим евентуалните нужди от допълнителни действия. Съобщението относно 
прегледа на сектора на дистрибуторските и търговските услуги на дребно също ще ни 
позволи да направим преценка.



PE431.078v03-00 8/8 CM\801029BG.doc

BG

Директивата за услугите е също добър пример за положените от Комисията усилия за 
подобряване на прилагането на директивите. Сътрудничеството между Парламента и 
Комисията в областта на транспонирането добива все по-голямо значение в един Съюз 
с 27 държави-членки. Предлагам да продължим и засилим това сътрудничество в полза 
на европейските граждани и предприятия. Освен това Директивата за признаване на 
професионалните квалификации подлежи на детайлна оценка. Ще продължа да 
защитавам европейското право и да използвам правомощията на Комисията за 
премахване на пречките, които държавите-членки все още не са отстранили. Доброто 
функциониране на вътрешния пазар обаче означава също и работа в партньорство с 
държавите-членки, разгръщане на SOLVIT и на единния портал за услуги SMAS 
(Служба за подпомагане на единния пазар).

Бих искал да обърна специално внимание на развиването на трансгранични онлайн 
услуги и на защитата на потребителите, както по отношение на достъпа до тези услуги, 
така и по отношение на тяхното използване, така че да нарасне доверието на 
потребителите.

В областта на правата за интелектуална собственост бих искал да се разработи една 
ясна правна рамка. Ще работя за завършването на законодателната работа по 
общностния патент и по системата за разрешаване на спорове, свързани с патента. 
Предвиждам също така модернизиране на правната рамка по отношение на търговските 
марки. Бих искал да заздравя правната рамка, свързана със зачитането на правата на 
интелектуална собственост с подкрепата и на Център за мониторинг на 
фалшифицирането и пиратството. 

Правилата за обществените поръчки трябва да стимулират конкурентоспособността на 
индустрията и да позволят на обществените органи да купуват при най-доброто 
съотношение между цена и качество. Нашата политика трябва да се развие, така че да 
използва държавното изкупуване за стимулиране търсенето на новаторски продукти 
или услуги, които са съобразени с околната среда или благоприятстват социалната 
интеграция. В тази връзка смятам да отговоря чрез едно тълкувателно съобщение на 
искането за разяснения, изразено от Парламента. Убеден съм, че трябва да се проучи 
дали самите правила могат да се подобрят и така да се улесни още повече достъпът до 
обществени поръчки, особено за малките и средни предприятия. За тази цел се 
предвижда оценка на директивите, която ще разкрие възможност за по-нататъшна 
модернизация. Ще довърша започнатата оценка на въздействието и други 
подготвителни работи, които ще ми позволят да разгледам възможността за 
законодателно предложение в областта на концесиите. Що се отнася до „по-доброто 
регулиране“, по време на мандата си ще следя всяко законодателно предложение да е 
съпроводено с оценка на въздействието, включително и на социалното въздействие на 
предложената законодателна разпоредба. По отношение на опростяването и 
намаляването на административния товар възнамерявам да продължа започнатото и да 
инициирам преразглеждането на 4-та и 7-а директива относно дружественото право.


