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EUROPA-PARLAMENTETS
SPØRGSMÅL TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR

Michel BARNIER

(Indre marked og tjenesteydelser)

Generelle kompetencer, europæisk engagement og personlig uafhængighed

1. Hvilke aspekter af Deres personlige kvalifikationer og erfaring mener De har 
særlig relevans for opgaven som kommissær og arbejdet med at fremme EU's 
almene interesser, særlig inden for Deres potentielle ansvarsområde? Hvad 
motiverer Dem? Hvilke garantier for uafhængighed kan De give Europa-
Parlamentet, og hvordan vil De sikre, at Deres tidligere, nuværende eller 
fremtidige aktiviteter ikke kan rejse tvivl om udøvelsen af Deres hverv i 
Kommissionen?

Mit europæiske engagement går tilbage til begyndelsen af min politiske karriere og har 
udgjort grundlaget for alle mine officielle hverv i mere end 15 år. Således blev jeg, efter at 
have været miljøminister, udnævnt til viceminister for europaspørgsmål i 1995, bl.a. med 
ansvar for forhandlingerne om Amsterdamtraktaten. Dernæst var jeg formand for 
delegationen for europaspørgsmål i det franske senat for efterfølgende fra 1999-2004 at blive 
kommissær med ansvar for regionalpolitikken i Kommissionen ledet af Romano Prodi. Det er 
således mit andet mandat som europakommissær, som jeg er blevet indstillet til, nu i José 
Manuel Barroso's Kommission.

Mit europæiske engagement har fulgt mig i mit hverv som kommissær i Bruxelles og i den 
spændende tid som formand for Rådet (landbrug og fiskeri) under det franske EU-
formandskab i anden halvdel af 2008 samt i de seneste seks måneder som medlem af Europa-
Parlamentet. At have tjent disse tre institutioners interesser er en enestående chance, som jeg 
er meget stolt af.

Lige fra begyndelsen af min politiske karriere har jeg ønsket at bringe EU tættere på dets 
borgere. Dette er grunden til, at jeg i 1995 iværksatte ”Dialog for Europa”, hvor jeg hver uge 
besøgte et fransk departement for at skabe dialog og forklare EU til menigmand. Dette ønske 
fik mig endvidere som udenrigsminister i 2005 til uden tøven at engagere mig til fordel for et 
”ja” til udkastet til en forfatning for Den Europæiske Union. Derfor glædede jeg mig også 
over at deltage i kampagnen under det seneste valg til Europa-Parlamentet i Frankrig sidste 
juni.
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Min europæiske overbevisning har været intakt i alle disse år. Selv om jeg indtræder i hvervet 
som kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, vil jeg fortsætte mit engagement 
med at bringe EU tættere på dets borgere i mit daglige arbejde, bl.a. ved jævnligt at besøge de 
forskellige medlemsstater for at tale med politikerne, erhvervslederne, fagforeningerne og 
borgerne i EU. Det er nu mere end ti år siden, jeg sidst udøvede et lokalt eller nationalt hverv i 
Frankrig. Jeg har været folkevalgt i 27 år, men jeg er af den opfattelse, at mit europæiske 
engagement skal være fuldstændigt.

Jeg lover endvidere, som alle de andre kommissærer og som allerede tidligere, da jeg blev 
udnævnt til kommissær for regionalpolitik, strengt at overholde bestemmelserne i artikel 17 i 
Traktaten om Den Europæiske Union, artikel 245 i Traktaten om Den Europæiske Unions 
Funktionsmåde samt adfærdskodeksen for kommissærerne. I dag er den omstændighed, at jeg 
har beklædt poster i de tre EU-institutioner samt min erfaring med arbejdet i Parlamentet og 
Rådet, meget nyttig for videreførelsen af den indsats, der er nødvendig for integrationen af det 
indre marked og finansielle tjenesteydelser. Hele min tidligere erfaring er navnlig gavnlig 
med henblik på at etablere en oprigtig dialog med Parlamentet og Rådet, med det formål 
sammen at fremme EU’s almene interesser.

Jeg har deltaget i udarbejdelsen af nogle af de seneste EU-traktater (Amsterdam, Nice, 
forfatningen...), og jeg har en dyb respekt for de forpligtelser, de indebærer. Jeg forpligter mig 
selv og mine medarbejdere til at fremme EU’s interesser og til ikke at handle på en måde, som 
kan rejse den mindste tvivl om, at jeg vil være tro mod EU's idealer i mit arbejde. I 
forbindelser med mine rejser og mine besøg vil jeg som altid sætte en ære i at behandle alle 
medlemsstater lige.

Forvaltningen af porteføljen og samarbejdet med Europa-Parlamentet og Parlamentets 
udvalg

2. Hvordan vurderer De Deres rolle som medlem af kommissærkollegiet? I hvilket 
omfang mener De, at De er ansvarlig over for Parlamentet for Deres og Deres 
tjenestegrenes handlinger?

Et Europa der fungerer, er en Kommission der fremsætter forslag, dvs. spiller sin 
iværksættende rolle, og et Parlament og et Råd, som træffer fælles afgørelser. Hver af disse 
institutioner, som er blevet styrket ved Lissabontraktaten, har en afgørende plads og spiller en 
ledende rolle.

Problematikken vedrørende det indre marked og finansielle tjenesteydelser er afgørende for 
på ny at sætte gang i væksten. Som kommissær for det indre marked og tjenesteydelser og 
som medlem af kollegiet har jeg til hensigt at fortsætte med at give Europa-Kommissionen en 
"politisk" rolle. Dette skal ske ved at høre EU-borgerne i forbindelse med lokale besøg, 
iværksætte projekter og initiativer på de områder, jeg har ansvar for, men også ved at deltage 
aktivt i kollegiets arbejde.

Porteføljen omfatter mange aspekter i forbindelse med virksomhedernes, forbrugernes og EU-
borgernes liv. Disse spørgsmål er grundlæggende meget tværgående og skal ses i 
sammenhæng med de aktioner, der gennemføres af mange af mine kommissærkolleger.
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Mit europæiske politiske engagement skal komme til udtryk i alle sine dimensioner, bl.a. 
gennem det forhold og den tillid, der skabes med de to beslutningstagere, Parlamentet og 
Rådet. Jeg er vant til fuldt ud at påtage mig mit politiske ansvar, hvilket jeg altid har gjort i 
mine tidligere hverv, og til at oplyse og inddrage Parlamentet i mit arbejde og under mine 
overvejelser.

Eftersom jeg selv opstillede til valget den 7. juni erkender jeg i særlig grad den betydning, 
hver enkelt parlamentariker spiller i den demokratiske europæiske debat.
Såfremt jeg i morgen udnævnes som kommissær, ønsker jeg sammen med parlamentarikerne 
at skabe en ny ramme for debatten, en ramme med ansvar og tillid under overholdelse af de 
forskellige institutioners rolle i henhold til traktaten. 

I mit hverv med ansvar for det indre marked og tjenesteydelser mener jeg, at Europa-
Parlamentet er en stærk partner, og sammen kan vi øge borgernes opbakning omkring disse 
spørgsmål. Som Jacques Delors har sagt: ”man forelsker sig ikke i det indre marked”, men 
disse spørgsmål er dog centrale for europæerne, de erhvervsdrivende, forbrugerne, de 
rejsende... Det indre marked har i 50 år udgjort den europæiske integrationsmotor, og jeg er 
med hensyn til arbejdet med at skabe opbakning blandt vore borgere overbevist om, at de 
folkevalgte, dvs. europaparlamentarikerne, er uundværlige for at skabe forståelse for 
problemerne og stille dette mægtige marked til rådighed for borgerne. De kan således regne 
med min støtte og mit samarbejde på dette område.

3. Hvilke specifikke tilsagn er De villig til at give om større åbenhed, øget 
samarbejde og effektiv opfølgning af Parlamentets holdninger og anmodninger 
om lovgivningsmæssige initiativer, også under hensyntagen til 
Lissabontraktatens ikrafttræden? Er De for så vidt angår planlagte initiativer og 
igangværende procedurer rede til at levere oplysninger og dokumenter til 
Parlamentet på lige fod med Rådet?

I dag er den omstændighed, at Lissabontraktaten er trådt i kraft, og at anvendelsen af den 
fælles beslutningsprocedure (den almindelige lovgivningsprocedure) er blevet udvidet, et 
væsentligt skridt mod gennemsigtighed i beslutningstagningen i EU. Dette bidrager til at 
bringe folk tættere på institutionerne, hvilket jeg længe har ønsket. Denne nye ramme for 
debatten mellem Kommissionen, Parlamentet og Rådet skal skabes i fællesskab for at gøre 
beslutninger truffet på EU-niveau fuldt ud forståelige, og jeg er fast besluttet på at deltage i 
denne opgave, navnlig over for de parlamentsudvalg, der følger min portefølje. Jeg er således 
rede til at tage imod indbydelser fra Parlamentet til udvalgsmøder, men også til en direkte 
kommunikation med de interesserede medlemmer.

Det er dette arbejde med dialog og samarbejde, som skal gøre det muligt at forbedre 
gennemsigtigheden og tilliden. Jeg vil i mit kabinet ansætte en rådgiver med særligt ansvar 
for dette samarbejde, og jeg kan forsikre Dem om, at vedkommende vil stå til fuld rådighed. 
Jeg forpligter mig selvfølgelig til at overholde alle bestemmelserne i den rammeaftale, der 
gælder for alle forholdene mellem vore to institutioner.

Da Europa-Parlamentet og Rådet desuden begge spiller rollen som medlovgiver, forekommer 
det mig helt naturligt og ønskeligt at behandle dem på lige fod for så vidt angår dokumenter 
vedrørende lovgivningsproceduren.
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Spørgsmål vedrørende politikkerne

4. Hvad er Deres tre vigtigste prioriteter for Deres foreslåede ansvarsområde under 
behørig hensyntagen til den finansielle, økonomiske og sociale krise og behovet 
for en bæredygtig udvikling?

1. At sætte gang i det indre marked igen: Det indre marked er den motor, der sætter gang i den 
europæiske vækst. For at forsvare det indre marked skal medlemsstaternes anvendelse af 
gældende EU-ret overvåges, og det skal sikres, at reglerne gælder lige for alle uden hindringer 
og uden forskelsbehandling. Der vil ikke blive sparet på kræfterne, bl.a. med henblik på at 
udvikle værktøj til gavn for borgerne og virksomhederne. Den økonomiske, sociale og 
finansielle krise har vist, at EU's marked skal evalueres grundigt for at identificere nye kilder 
til vækst og beskæftigelse, og for at styrke Den Europæiske Unions stilling på globalt niveau. 
Dette forudsætter, at de områder, hvor det indre marked ikke udnytter hele sit potentiale, 
identificeres ved hjælp af undersøgelser af markedernes funktion, og at der fremlægges nye 
initiativer for igen at sætte gang i væksten til fordel for borgerne og de små og mellemstore 
virksomheder. Det er i denne forbindelse vigtigt i større grad at tage hensyn til den sociale 
dimension af de påtænkte foranstaltninger.

2. At overvinde krisen og sikre stabiliteten i et finanssystem, hvor sparerne beskyttes: Jeg går 
ind for en dynamisk europæisk finanssektor, der er intelligent reguleret og effektivt overvåget. 
Dette er afgørende, hvis vi ønsker at genskabe sparernes og investorernes tillid. Denne tillid 
afhænger delvis af, at vores økonomi igen skubbes i gang. Endvidere skal de nærmere 
bestemmelser for en effektiv regulering fastlægges, uden at der derved skabes overdrevne 
hindringer. Jeg har fastlagt fem målsætninger, der kan danne et mere solidt og retfærdigt 
grundlag for vores finanssystem: i) en finanssektor, der tjener en vedvarende vækst, ii) en 
mere retfærdig sektor, der beskytter forbrugerne, sparerne og de små og mellemstore 
virksomheder, iii) en mere disciplineret sektor med en b e d r e  rådgivning fra 
finansinstitutionerne og en større grad af koordinering på EU-niveau, iv) udarbejdelse af 
værktøjer, der gør det muligt at styre kriser, v) og endelig at være på forkant for at finde 
fælles globale løsninger. EU’s aktive deltagelse i G-20-arbejdet og i andre internationale 
instanser samt udviklingen af forholdet til vores primære partnere er i denne forbindelse 
afgørende.

3. Etablering af en videnbaseret økonomi: Jeg har til hensigt at tilpasse vores strategi 
vedrørende intellektuel ejendomsret til de nye udfordringer. EU’s regler om intellektuel 
ejendomsret skal moderniseres og styrkes for at fremme den videnbaserede økonomi. Jeg 
ønsker et fuldstændigt og sammenhængende sæt regler for ophavsrettigheder, der kan takle de 
nye udfordringer som f.eks. digitaliseringen. Forhandlingerne om det europæiske patent og 
den fælles tvistbilæggelsesordning for patenter skal afsluttes. For at de europæiske 
virksomheder fuldt ud kan realisere deres potentiale for innovation og kreativitet, er der behov 
for en moderne ramme for intellektuel ejendomsret, som stimulerer investeringer og 
teknologiske fremskridt og letter adgangen til viden og formidlingen heraf.

5. Hvilke specifikke lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige initiativer 
agter De at tage og ifølge hvilken tidsplan? Hvilke specifikke tilsagn kan De give, 
særlig hvad angår de af udvalgenes prioriteter og dertil knyttede anmodninger, 
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som vil falde ind under Deres ansvarsområde? Hvorledes vil De personligt sikre 
de lovgivningsmæssige forslags kvalitet?

På området for finansielle tjenesteydelser kan kun et stærkt samarbejde gøre det muligt at 
sikre en effektiv overvågning af et integreret europæisk marked, også i krisetider. Jeg ønsker i 
samarbejde med Parlamentet og Rådet at afslutte reformen af EU’s tilsynsordning. Jeg vil 
sikre at den nye ordning, og navnlig de tre nye myndigheder, indføres under de bedste vilkår, 
og jeg vil i god til forberede den evaluering, som er et led i den nye ordning. Jeg vil foreslå 
Kommissionen at indføre en retlig ramme for forvaltningen og overvindelsen af krisen. Denne 
ramme skal styrke og harmonisere tilsynet med koncerners egenkapital og likviditet samt hver 
enkelt medlemsstats og EU’s samlede finansielle stabilitet. Mine tjenestegrene vil også 
undersøge indførelsen af indlånsgarantiordninger og europæiske saneringsfonde. En af de 
ting, vi har lært af krisen, er behovet for i fremtiden at styrke kvaliteten og størrelsen af 
bankernes egenkapital. Jeg har planer om en fjerde ændring af direktivet om lovpligtig 
egenkapital (CRD4) for at indføre G20-dagsordenen og arbejdet i Baselkomitéen i EU-retten. 
Etableringen af moderne rammer for rådgivning i forsikringssektoren er en stor udfordring og 
kommer til udtryk ved vedtagelsen af foranstaltningerne i direktivet "Solvens II". De 
europæiske pensionister skal omfattes af sikre og effektive pensionsordninger. Jeg ønsker en 
reform i forbindelse med ændringen af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed.

På området for de finansielle markeder og deres infrastrukturer er der stadig meget at gøre. 
Jeg ønsker på ny at gennemgå direktiverne om markedsmisbrug og MiFID. Jeg vil foreslå 
Kommissionen et sammenhængende sæt retsregler for OTC-derivater og for de såkaldte 
eftermarkedsaktiviteter og -infrastrukturer, herunder et lovforslag om værdipapirer, der 
opbevares af mellemmand. Hvad angår det fælles eurobetalingsområde (SEPA), har jeg til 
hensigt at fremsætte et forslag til vedtagelse af kollegiet om indførelse af en eller flere frister 
for overgangen til SEPA-produkter i forbindelse med direkte debitering og overførsler samt et 
forslag til forbedring af forvaltningen heraf. På området for finansielle tjenesteydelser i 
detailleddet er jeg af den opfattelse, at vi med det aktuelle fragmenterede kreditmarked, 
navnlig på området for fast ejendom, skal fremlægge ansvarlige initiativer vedrørende udlån 
og indlån. Jeg ønsker nærmere bestemt i forbindelse med finansielle tjenesteydelser i 
detailleddet at fremsætte forslag om et sammenhængende sæt retsregler, der indebærer en
bedre oplysning og rådgivning af sparerne. Jeg vil koncentrere mig om spørgsmålet om 
sanktioner.

Hvad angår virksomhedsledelse vil jeg fremsætte forslag til en rapport om ledelse i 
finansinstitutioner, som indeholder forslag med henblik på at udbedre de svagheder, krisen 
har afsløret. Jeg har endvidere til hensigt hurtigt at fremlægge en rapport om gennemførelsen 
af henstillingen om aflønning i finanssektoren samt andre initiativer med henblik på at 
afskaffe urimelige aflønningspolitikker. Jeg vil også hurtigt fremlægge en rapport om 
gennemførelsen af henstillingen om aflønning af ledelsen, om nødvendigt efterfulgt af 
passende forslag. Hvad angår børsnoterede selskaber vil der i den nærmeste fremtid blive 
offentliggjort en rapport om anvendelsen af ”gennemsigtighedsdirektivet”, eventuelt efterfulgt 
af ændringsforslag.

På området for regnskabsoplysninger vil en af mine prioriteter være at alle vore partnere, 
navnlig USA, vedtager globale regnskabsstandarder af høj kvalitet i overensstemmelse med 
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henstillingerne fra G-20. Jeg ønsker endvidere at gennemføre en væsentlig forbedring af 
IASB's ledelsesstruktur. Hvad angår små og mellemstore virksomheder ønsker jeg at 
fremlægge et ambitiøst projekt til modernisering af regnskabsreglerne. Hvad endelig angår 
den lovpligtige regnskabsrevision vil jeg prioritere udviklingen af det internationale 
samarbejde, der vil gøre det muligt at opnå en gensidig anerkendelse af ordninger om 
overvågning af revisorer og eventuelt at vedtage internationale revisionsstandarder (ISA). 
Hvad angår selskabsretten vil jeg som en reaktion på de ønsker, Parlamentet har givet udtryk 
for, foreslå, at Kommissionen uddyber spørgsmålet om flytning af et selskabs hjemsted over 
grænserne. Jeg vil tillige fremlægge en rapport om, hvordan statutten for det europæiske 
selskab fungerer.

Sektoren for tjenesteydelser er EU's økonomiske motor. Det er derfor en prioritet at 
gennemføre det indre marked for tjenesteydelser. Den gensidige evalueringsprocedure, der er 
fastsat i "tjenesteydelsesdirektivet”, og som vil finde sted i løbet af 2010, vil give et overblik 
over situationen i medlemsstaterne og hjælpe med at fastlægge eventuelle yderligere behov 
for aktioner. Meddelelsen om opfølgning af distributions- og detailsektoren vil endvidere gøre 
det muligt at stille en diagnose.

Tjenesteydelsesdirektivet er også et godt eksempel på den indsats, Kommissionen har gjort 
for at forbedre gennemførelsen af direktiver. Samarbejdet mellem Parlamentet og 
Kommissionen vedrørende regelefterlevelsen er af større og større betydning i et EU med 27 
medlemmer. Jeg vil foreslå at fortsætte og styrke dette samarbejde til fordel for borgerne og 
de europæiske virksomheder. Hertil kommer, at direktivet om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer vil blive genstand for en fuldstændig evaluering. Jeg vil 
fortsat forsvare gældende EU-ret og anvende Kommissionens beføjelser til at fjerne de 
hindringer, som medlemsstaterne opretholder. Et velfungerende indre marked kræver dog 
også et samarbejde med medlemsstaterne og en udvikling af SOLVIT og den fælles portal 
SMAS (Single market assistance service).

Jeg ønsker at tillægge udviklingen af onlinetjenesteydelser på tværs af grænserne og 
forbrugerbeskyttelse en særlig væsentlig betydning, både i forbindelse med adgangen til disse 
tjenester og anvendelsen heraf, således at forbrugertilliden øges.

Inden for intellektuel ejendomsret ønsker jeg at udarbejde et sæt sammenhængende retsregler. 
Jeg vil sørge for, at det juridiske arbejde med det europæiske patent og ordningen med 
tvistbilæggelse inden for patenter afsluttes. Jeg har tillige til hensigt at modernisere 
lovgivningen vedrørende varemærker. Jeg ønsker at styrke det sæt retsregler, der vedrører 
overholdelsen af rettigheder, suppleret med udviklingen af observationscentret for 
varemærkeforfalskning og piratkopiering.

Udbudsreglerne skal fremme industriens konkurrenceevne og give offentlige organer adgang 
til at foretage indkøb under hensyn til det bedste forhold mellem kvalitet og pris. Vores politik 
skal udvikles og give adgang til at anvende udbud for at fremme efterspørgslen efter 
innovative varer eller tjenesteydelser, som respekterer miljøet eller modvirker social 
udstødelse. I denne forbindelse regner jeg med at fremlægge en meddelelse, som besvarer de 
spørgsmål om præcisering, Parlamentet har fremsat. Jeg mener, at det skal undersøges, om 
reglerne i sig selv kan forbedres for yderligere at lette adgangen til udbud, navnlig for små og 
mellemstore virksomheder. Til dette formål har jeg planer om en evaluering af direktiverne, 
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som vil bane vejen for en mulig efterfølgende modernisering.

Jeg vil afslutte den igangværende konsekvensanalyse og andet forberedende arbejde med 
henblik på at planlægge et lovgivningsinitiativ på området for koncessioner. Hvad angår 
”bedre lovgivning” vil jeg i løbet af mit mandat påse, at alle lovforslag ledsages af en 
konsekvensanalyse, herunder de sociale konsekvenser af lovforslagene. På området for 
forenkling og reduktion af administrative byrder vil jeg fortsætte den eksisterende indsats og 
bl.a. lancere ændringer af det fjerde og syvende selskabsdirektiv.


