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ODPOVĚDI NA OTÁZKY

EVROPSKÉHO PARLAMENTU
PRO NOMINOVANÉHO KANDIDÁTA NA KOMISAŘE

Michela BARNIERA

(vnitřní trh a služby)

Celková způsobilost, proevropské myšlení a osobní nezávislost

1. Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení 
komisařem a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to 
zejména v oblasti, za níž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak můžete 
Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, aby 
žádná z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nemohla zpochybnit 
plnění Vašich povinností v rámci Komise?

Má angažovanost pro Evropu sahá až k začátku mé politické kariéry a již více než 15 let 
tvořila základ všech mých politických funkcí. Takže poté, co jsem byl ministrem pro životní 
prostředí, jsem byl roku 1995 jmenován ministrem pro evropské záležitosti a jako takový 
jsem byl pověřen rovněž vyjednáváním v souvislosti s Amsterdamskou smlouvou. Poté jsem 
byl předsedou delegace pro evropské záležitosti ve francouzském senátu, než jsem se v letech 
1999 až 2004 stal členem Komise Romana Prodiho na místě komisaře pro regionální politiku. 
Dnes jsem tedy nominován podruhé za člena Evropské komise, a sice v Komisi Josého 
Manuela Barrosa.

Tuto angažovanost pro Evropu jsem si přinesl do Bruselu jako komisař, ale provázela mne
i jako předsedu Rady pro zemědělství a rybolov během francouzského předsednictví ve druhé 
polovině roku 2008, jež pro mne představovala velmi inspirativní období, a nyní již šest 
měsíců jakožto evropského poslance. Služba evropskému zájmu v těchto třech institucích je 
pro mne příležitostí a naplňuje mne upřímnou hrdostí.

Od začátku své politické kariéry jsem soustavně usiloval o spojení Evropy s evropskými 
národy; z tohoto důvodu jsem uvedl od roku 1995 v život „Dialog pro Evropu“, v jehož rámci 
jsem se každý týden přesunoval do nějakého francouzského departementu, abych diskutoval
s občany a vysvětloval evropské hodnoty v terénu. To mne také vedlo k tomu, že jsem se 
rozhodně zasazoval pro přitakání projektu ústavy pro Evropskou unii v roce 2005 jakožto 
ministr zahraničních věcí. A z tohoto důvodu jsem také měl tu čest organizovat v červnu 2009 
ve Francii kampaň k posledním evropským volbám. 

Mé evropské přesvědčení zůstalo po celé tyto roky nedotčeno. Budu-li potvrzen ve funkci 
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člena Komise pro vnitřní trh a služby, budu pokračovat v tomto angažmá přibližování Evropy 
občanům ve veškeré své každodenní činnosti, zejména tak, že se budu vydávat do různých 
členských států a hovořit na místě se zastupiteli, s hospodářskými činiteli a odborovými 
předáky a s občany Evropské unie. Ve Francii už nevykonávám více než 10 let žádný mandát 
na úrovni lokální ani celostátní. Byl jsem zastupitelem po 27 let, ale domnívám se, že mé 
evropské angažmá musí být úplné, naprosté.

Jako všichni ostatní komisaři a jak jsem již učinil v minulosti, když jsem se stal komisařem 
pro regionální politiku, zavazuji se rovněž striktně dodržovat ustanovení článku 17 Smlouvy
o Evropské unii, článku 245 Smlouvy o fungování Evropské unie i Kodex chování komisařů. 
To, že jsem mohl vykonávat funkce ve třech evropských institucích a že mám pracovní 
zkušenost s Parlamentem a Radou, mi nyní bude velmi užitečné při výkonu nezbytných 
činností pro další integraci vnitřního trhu a služeb. Všechny mé minulé zkušenosti mi budou 
obzvláště užitečné pro navázání srdečného dialogu s Parlamentem a Radou s cílem 
společného prosazování obecného evropského zájmu.

Protože jsem se zúčastnil vypracovávání některých z posledních evropských smluv (z 
Amsterdamu, z Nice, Ústavní smlouvy....), mám hluboký respekt k těmto ujednáním
a zavazuji se, sám za sebe i za veškeré své týmy, že budu prosazovat evropský zájem a že se 
nepustím do ničeho, co by mohlo vrhnout sebemenší pochybnost na mou činnost uvnitř 
Evropy. Při výběru svých služebních cest, jakož i při svých setkáních s protějšky v dialogu 
budu považovat za věc své cti, jak jsem vždy činil, rovné zacházení se všemi členskými státy.

Správa úřadu a spolupráce s Evropským parlamentem a jeho výbory

2. Jak byste zhodnotil Vaši úlohu ve sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete 
odpovědnost za vykonávání Vašeho úřadu a za činnost Vašich oddělení a jak o své 
činnosti hodláte informovat EP?

Fungující Evropa je Evropou, v níž Komise (v roli iniciátora) navrhuje a Parlament a Rada 
spolurozhodují. Každá z institucí, posílena Lisabonskou smlouvou, má své místo a svou 
význačnou roli.

Otázky vnitřního trhu a služeb budou rozhodující pro nové nastartování růstu. Jakožto člen 
Komise pro vnitřní trh a služby i jakožto člen sboru komisařů hodlám nadále přikládat 
Evropské komisi tuto „politickou“ úlohu. Budu tak činit formou debat, služebních cest 
za evropskými občany, zahajováním projektů a iniciativ v oblastech v mé kompetenci, ale 
také formou aktivní účasti na práci sboru komisařů.

Můj rezort se týká četných aspektů života podniků, spotřebitelů i evropských občanů. Tyto 
otázky jsou svou povahou průřezové a jako takové budou muset být uvedeny do souladu
s činností řady mých kolegů – členů Komise.

Toto evropské politické angažmá se musí odrážet ve všech rozměrech, zejména ve 
vytvořených vztazích a v atmosféře vzájemné důvěry se dvěma rozhodovacími grémii, totiž
s Parlamentem a Radou. Mám ve zvyku plně přejímat svou politickou odpovědnost, jak jsem 
vždy činil ve svých předchozích funkcích, a Parlament informovat o své práci a do svých 
úvah jej pokaždé zahrnovat. 
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Vzhledem k tomu, že jsem kandidoval ve všeobecných evropských volbách dne 7. června, 
uznávám tím spíše význam každého poslance v evropské demokratické diskusi.

Pokud budu zítra potvrzen ve své funkci člena Komise, chtěl bych s poslanci vytvářet nový 
rámec diskuse, a přeji si, aby to byl rámec vyznačující se odpovědností a důvěrou, respektem
k úloze různých institucí, jak je to vymezeno ve smlouvách.

Ve svém pověření vnitřním trhem a službami považuji Evropský parlament za solidního 
partnera, se kterým budu spolupracovat na tom, aby občané problematiku těchto oblastí lépe 
osvojovali. Jak pravil Jacques Delors, „do vnitřního trhu se nezamilujete“, přesto leží tyto 
otázky v centru života nás všech, nás Evropanů, a to jako podnikatelů, spotřebitelů, 
cestujících. Vnitřní trh je hybnou silou evropské integrace již 50 let a v tomto procesu 
posilování identifikace s vnitřním trhem u našich spoluobčanů považuji poslance Evropského 
parlamentu za nepostradatelné zprostředkovatele ke správnému pochopení toho, oč v tomto 
procesu jde, a k tomu, aby byl tento obrovský trh dáván ke službě evropským občanům. 
Počítejte tudíž v tomto směru s mou podporou a spoluprací.

3. Jak konkrétně zamýšlíte zvýšit transparentnost postupů, posílit spolupráci
s Evropským parlamentem a zefektivnit opatření přijímaná v návaznosti na 
stanoviska EP a jeho výzvy k zahájení legislativního postupu, a to i vzhledem ke 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost? Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo 
probíhající postupy, jste připraven poskytovat EP stejné informace a dokumenty 
jako Radě?

Vstup Lisabonské smlouvy v platnost a rozšíření spolurozhodování (řádný legislativní proces) 
vyznačují opravdový pokrok v transparentnosti při přijímání rozhodnutí Společenství. To 
přispěje, jak jsem si již dlouho přál, k tomu, že se národy poněkud více přiblíží institucím. 
Tento nový rámec pro debatu mezi Komisí, Parlamentem a Radou bude třeba společně 
vybudovat, aby se rozhodnutím Společenství dodala plná srozumitelnost, jsem však pevně 
odhodlán do tohoto úkolu se zapojit, zejména u parlamentních výborů, jež se zabývají mým 
rezortem. Prohlašuji tedy, že jsem ochoten být k dispozici, abych odpovídal na pozvání 
Parlamentu na schůze výborů, ale také k přímé komunikaci se zainteresovanými členy.

Zlepšit transparentnost a posílit důvěru má právě tento pracovní dialog a úsilí o spolupráci. 
Ve svém kabinetu budu mít poradce, který bude konkrétně pověřen tímto úsilím o spolupráci
a mohu vás ujistit, že vám bude plně k dispozici. Zavazuji se samozřejmě, že budu dodržovat 
veškerá ustanovení rámcové dohody, která upravuje vztahy mezi našimi dvěma institucemi. 

Protože Evropský parlament a Rada vykonávají úlohu spoluzákonodárce, jeví se mi ostatně 
jako zcela přirozené a žádoucí zacházet s nimi rovným způsobem, pokud jde o dokumenty 
vztahující se k legislativnímu procesu.

Otázky týkající se svěřené oblasti politik

4. Jaké tři priority jste si stanovil v rámci Vašeho navrženého postu a jak hodláte
v případech, kde je to vhodné, zohlednit finanční, hospodářskou a sociální krizi
a otázky spojené s udržitelným rozvojem?
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1. Znovu nastartovat jednotný trh: Jednotný trh je hnací silou růstu v Evropské unii. Hájit 
vnitřní trh znamená též kontrolovat, jak členské státy uplatňují acquis, a zaručovat rovná 
pravidla pro všechny bez překážek a bez diskriminace. Nebudu šetřit úsilím, zejména na 
rozvoj nástrojů k pomoci občanům a podnikům. Hospodářská, sociální a finanční krize 
odhalila toto: je třeba do hloubky vyhodnotit jednotný trh, a tak označit nové zdroje růstu
a zaměstnanosti, a rovněž posílit pozici Evropské unie na světové scéně. To předpokládá na 
základě studií o fungování trhů určit oblasti, v nichž vnitřní trh nevyužívá veškerý svůj 
potenciál, a předkládat nové iniciativy s cílem obnovy růstu ve službě občanů i malých
a středních podniků (MSP). V tomto rámci bude třeba věnovat zvýšenou pozornost 
sociálnímu rozměru zamýšlených opatření.

2. Dostat se z krize a zaručit stabilitu finančního systému s ochranou střadatelů: Jsem pro 
dynamický evropský finanční sektor s inteligentní regulací a účinným dohledem. To je 
životně důležité, pokud chceme obnovit důvěru střadatelů a investorů, důvěru, na které 
částečně závisí zotavení našeho hospodářství. Bude rovněž třeba vymezit podmínky regulace, 
která je dostatečně účinná, nevytváří však nepřiměřené překážky. Identifikoval jsem pět cílů, 
jimiž by se měl finanční systém postavit na solidnější a přesněji nastavené základy: i) finanční 
odvětví ve službě udržitelnému růstu, ii) přesněji upravené odvětví, s korektní ochranou 
spotřebitelů, střadatelů a MSP, iii) odvětví ukázněnější, s lepším dohledem nad finančními 
institucemi a s větší koordinací na evropské úrovni, iv) opatřit si nástroje, jež nám umožní 
zvládat krize, v) být v popředí snah o nalézání společných řešení na celosvětové úrovni.
V tomto ohledu má zásadní význam aktivní účast Evropské unie na činnosti G-20 a ostatních 
mezinárodních grémií a vývoj našich vztahů s našimi hlavními partnery.

3. Vytváření znalostního hospodářství: Mám v úmyslu přizpůsobit naši strategii v oblasti práv
k duševnímu vlastnictví novým úkolům. Je třeba zmodernizovat a posílit evropský systém 
duševního vlastnictví, aby se podpořilo znalostní hospodářství. Přeji si úplný a soudržný 
rámec autorských práv, který umožní reagovat na nové výzvy jako třeba na digitalizaci. Měla 
by být dokončena jednání o evropském patentu a o jednotném systému řešení sporů ve věci 
patentu. Aby mohly evropské podniky plně realizovat svůj inovační a tvůrčí potenciál, je třeba 
moderního rámce duševního vlastnictví, který by stimuloval investice a technologický pokrok
a usnadňoval přístup ke znalostem a jejich šíření.

5. Jaké legislativní a nelegislativní iniciativy zamýšlíte předložit a v jakém časovém 
harmonogramu? Jaké konkrétní závazky můžete přijmout, zejména pokud jde
o priority a žádosti, které v souvislosti s těmito iniciativami vznesou výbory EP
a které budou spadat do oblasti Vaší působnosti? Jak máte v úmyslu osobně 
zajišťovat vysokou kvalitu legislativních návrhů?

V oblasti finančních služeb lze pouze zvýšenou spoluprací zajistit účinný dohled nad 
integrovaným evropským trhem, a to i v době krize. Rád bych s Parlamentem a Radou 
finalizoval reformu dohledu v Evropě. Záleží mi na zajištění toho, aby nový systém (a 
zejména tři nové orgány) byl zaveden za nejlepších podmínek, a budu ve vhodnou chvíli 
připravovat stanovené hodnocení nového systému. Zamýšlím navrhnout Komisi vytvoření 
právního rámce pro řízení a řešení krize. Tento rámec musí posilovat a harmonizovat dohled 
nad skupinami co do kapitálové přiměřenosti, likvidity a finanční stability v každém členském 
státu i v celé Evropské unii. Mé útvary budou rovněž studovat zavedení evropských záručních 
fondů pro vklady a evropských záručních fondů pro řešení krize. Jednou z lekcí krize je 
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nezbytnost budoucího posílení kvality a úrovně vlastního kapitálu (kapitálové přiměřenosti)
u bank. Počítám v této souvislosti se čtvrtou revizí směrnice o kapitálových požadavcích 
(CRD4), aby se do práva Společenství zavedla agenda G-20 práce Basilejského výboru. 
Zavedení moderního rámce pro dohled v odvětví pojišťovnictví je velkou výzvou a projeví se 
přijetím prováděcích opatření ke směrnici „Solventnost II“ (o platební schopnosti 
pojišťovacích společností). Evropským důchodcům musí sloužit spolehlivé a efektivní 
důchodové systémy. Přeji si reformu u příležitosti revize směrnice o IZPP (o institucích 
zaměstnaneckého penzijního pojištění), která se týká činnosti institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a dohledu nad nimi.

V oblasti finančních trhů a jejich infrastruktur zbývá ještě hodně práce. Přeji si, aby byly 
přepracovány směrnice o zneužitích trhu a o trzích finančních nástrojů (MiFID). Navrhnu 
Komisi soudržný legislativní rámec pro deriváty obchodované tzv. přes přepážku („OTC“), 
jakož i činnosti a infrastruktury tzv. poobchodní, včetně legislativního návrhu o cenných 
papírech držených zprostředkovatelem. Pokud jde o jednotnou oblast pro platby v eurech 
(SEPA), hodlám navrhnout sboru komisařů k přijetí legislativní iniciativu zaměřenou na 
ustavení cílového data nebo cílových dat pro přechod na produkty SEPA u automatických 
výběrů a převodů, jakož i iniciativu ke zlepšení řízení a správy. V oblasti retailových 
finančních služeb se domnívám, že vzhledem k stávající rozdrobenosti trhu s úvěry, zejména
v oblasti nemovitostí, musíme předkládat iniciativy v oblasti odpovědného poskytování
a přijímání úvěrů. Hodlám především navrhnout u retailových finančních produktů soudržný 
legislativní rámec, aby byli střadatelé lépe informováni a dostávalo se jim lepšího 
poradenství. Hodlám se zaměřit na otázku sankcí.

Pokud jde o správu a řízení podniku, navrhnu zprávu o správě a řízení finančních ústavů, jež 
bude obsahovat návrhy na nápravu slabých stránek, jež odhalila krize. Mám rovněž v úmyslu 
rychle předložit zprávu o provádění doporučení o odměňování v odvětví finančních služeb, 
jakož i jiné iniciativy s cílem odstranit praktiky nekalých odměn. Totéž učiním i ohledně 
provádění doporučení o odměňování členů správních rad, případně připojím vhodné návrhy. 
Pokud jde o kótované společnosti, v brzké době bude zveřejněna zpráva o provádění směrnice
o transparentnosti, k níž budou případně připojena doporučení pro novelizaci.

V oblasti finančních informací bude jednou z mých priorit přijetí (veškerými našimi partnery, 
zejména Spojenými státy) celosvětových účetních standardů vysoké kvality, v souladu
s doporučeními G-20. Přeji si rovněž zlepšit významnou měrou správu a řízení IASB. Pokud 
jde o MSP, hodlám předložit ambiciózní projekt modernizace účetních pravidel. Dále pak 
pokud jde o zákonnou kontrolu účtů, mými prioritami budou rozvoj mezinárodní spolupráce 
se zaměřením na dosažení vzájemného uznávání systémů dohledu nad auditory a případné 
přijetí mezinárodních auditorských standardů (ISA). Pokud jde o právo společností a v reakci 
na přání vyjádřená Evropským parlamentem navrhnu, aby Komise prohloubila traktování 
otázky o přeshraničním převodu sídla společností. Rovněž předložím zprávu o fungování 
statutu evropské společnosti.

Odvětví služeb je ekonomickou hybnou silou Evropské unie. Dotvoření jednotného trhu 
služeb je tudíž prioritou. Výsledkem procesu vzájemného hodnocení stanoveného směrnicí
o službách, který proběhne během roku 2010, by mělo být umožnění celkového pohledu na 
situaci ve členských státech a snáze identifikovat případné potřeby doplňujících kroků. 
Sdělení o vyhodnocování odvětví distribučních a maloobchodních služeb rovněž umožní 
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stanovit diagnózu.

Směrnice o službách je také dobrým příkladem společného úsilí Komise o zlepšení provádění 
směrnic. V Evropské unii o 27 členských státech nabývá stále většího významu spolupráce 
mezi Parlamentem a Komisí. Hodlám pokračovat v této spolupráci a posilovat ji ku prospěchu 
evropských občanů i evropských společností. Předmětem kompletního hodnocení bude mimo 
jiné směrnice o uznávání odborných kvalifikací. Budu nadále hájit acquis a používat 
pravomoci Komise k odstraňování překážek, které členské státy stále zachovávají. Dobré 
fungování vnitřního trhu bude však rovněž obnášet práci v partnerství s členskými státy
a další rozvoj institutu SOLVIT a jediného portálu SMAS (Asistenční služby jednotného 
trhu).

Zcela obzvláštní význam hodlám přiznat rozvoji přeshraničních onlinových služeb a ochraně 
spotřebitele, a to jak v přístupu k těmto službám, tak v jejich využívání k posílení důvěry 
spotřebitele.

V oblasti práv k duševnímu vlastnictví si přeji vypracování soudržného právního rámce. 
Zasadím se o finalizaci legislativních prací na patentu Společenství a na systému řešení sporů 
ve věci patentů. Plánuji rovněž modernizaci právního rámce pro obchodní známky. Přeji si 
posílit právní rámec týkající se dodržování těchto práv, který bude posílen vytvořením 
Střediska pro sledování padělatelství a pirátství. 

Pravidla veřejných trhů musí podněcovat konkurenceschopnost průmyslu a umožnit veřejným 
společenstvím nakupovat za optimálního poměru mezi kvalitou a cenou. Naše politika se musí 
vyvíjet a umožnit využívání veřejného nákupu ke stimulaci poptávky po inovativních 
výrobcích nebo inovativních službách, jež jsou šetrné k životnímu prostředí nebo napomáhají 
sociálnímu začlenění. V tomto ohledu hodlám na potřeby vysvětlení, s nimiž přišel Parlament, 
odpovědět interpretačním sdělením. Jsem přesvědčen, že je třeba prověřit, zda lze samotná 
pravidla vylepšit tak, aby se ještě více usnadnil přístup na veřejné trhy, zejména pro MSP. Za 
tímto účelem se počítá s vyhodnocením směrnic, čímž se otevřou dveře možné pozdější 
modernizaci. Budu pokračovat v probíhající finalizaci analýzy dopadů a ve finalizaci jiných 
přípravných prací s cílem stanovení legislativní iniciativy v oblasti koncesí. Pokud jde
o zásadu zlepšování tvorby právních předpisů, zajistím, aby po celou dobu mého mandátu 
byla ke každému legislativnímu návrhu připojena analýza dopadů včetně společenského 
dopadu navrhovaných právních předpisů. Pokud jde o zjednodušení a snížení administrativní 
zátěže, hodlám pokračovat ve stávajícím úsilí a zejména zahájit revizi čtvrté a sedmé 
směrnice o právu obchodních společností.


