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ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ

Michel BARNIER

(Εσωτερική Αγορά και Υπηρεσίες)

Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα, προσωπική ανεξαρτησία

1. Ποιες πλευρές των προσωπικών σας προσόντων και της εμπειρίας σας έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για την ανάδειξή σας σε Επίτροπο και την προώθηση του 
ευρωπαϊκού γενικού συμφέροντος, ιδίως στον τομέα για τον οποίο θα είστε 
υπεύθυνος; Τι σας παρακινεί; Ποιες εγγυήσεις ανεξαρτησίας μπορείτε να δώσετε 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς θα εξασφαλίσετε ότι οποιεσδήποτε 
παρελθούσες, τρέχουσες ή μελλοντικές σας δραστηριότητες δεν θέτουν εν 
αμφιβόλω την εκτέλεση των καθηκόντων σας εντός της Επιτροπής;

Η προσήλωσή μου στην ευρωπαϊκή ιδέα ανάγεται στην αρχή της πολιτικής μου 
σταδιοδρομίας και έχει αποτελέσει τη βάση όλων των επισήμων καθηκόντων μου επί 
δεκαπενταετία και πλέον. Αφού διετέλεσα Υπουργός Περιβάλλοντος, το 1995 διορίστηκα 
Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αρμόδιος επίσης για τις διαπραγματεύσεις της Συνθήκης 
του Άμστερνταμ, και κατόπιν ανέλαβα την προεδρία της αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων στη γαλλική Γερουσία, πριν συμμετάσχω στην Επιτροπή του Romano Prodi ως 
Επίτροπος αρμόδιος για την Περιφερειακή Πολιτική από το 1999 έως το 2004. Σήμερα 
λοιπόν έχω προταθεί για δεύτερη θητεία ως Ευρωπαίος Επίτροπος στην Επιτροπή του José 
Manuel Barroso.

Την προσήλωσή μου στην ευρωπαϊκή ιδέα την υπηρέτησα στις Βρυξέλλες ως Επίτροπος, 
αλλά επίσης και μέσω της συναρπαστικής εμπειρίας ως Πρόεδρος του Συμβουλίου "Γεωργίας 
και Αλιείας" κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2008 
και στη συνέχεια, εδώ και 6 μήνες ήδη, ως ευρωβουλευτής. Η υπηρέτηση του ευρωπαϊκού 
συμφέροντος σε αυτά τα 3 θεσμικά όργανα αποτελεί ευκαιρία και πηγή αληθινής 
υπερηφάνειας για μένα.

Από την αρχή της πολιτικής μου σταδιοδρομίας, πάντοτε επιθυμούσα τη συμφιλίωση των 
λαών με την ευρωπαϊκή ιδέα· γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ξεκίνησα, ήδη από το 1995, τον 
"Διάλογο για την Ευρώπη", όπου κάθε εβδομάδα μετέβαινα σε ένα γαλλικό διαμέρισμα 
προκειμένου να συζητήσω και να εξηγήσω την ευρωπαϊκή ιδέα επί τόπου. Ακριβώς αυτή η 
επιθυμία με οδήγησε επίσης να στρατευθώ αποφασιστικά υπέρ του "Ναι" στο σχέδιο 
Συντάγματος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2005, ως Υπουργός Εξωτερικών. Τέλος, είναι
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επίσης ο λόγος για τον οποίο είχα την ευχαρίστηση να ηγηθώ της προεκλογικής εκστρατείας 
στη Γαλλία κατά τις πρόσφατες ευρωεκλογές τον περασμένο Ιούνιο.

Οι ευρωπαϊκές μου πεποιθήσεις έχουν παραμείνει ακλόνητες κατά τη διάρκεια όλων αυτών 
των ετών. Εάν επικυρωθεί ο διορισμός μου ως Επιτρόπου αρμόδιου για την Εσωτερική 
Αγορά και τις Υπηρεσίες, θα εξακολουθήσω να είμαι προσηλωμένος στην ευρωπαϊκή ιδέα 
και να προσπαθώ σε όλες τις καθημερινές μου ενέργειες, ώστε να προσεγγίσει η Ευρώπη τους 
πολίτες. Συγκεκριμένα, θα επισκέπτομαι τακτικά τα διάφορα κράτη μέλη για να συζητώ επί 
τόπου με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους, τους αρμόδιους οικονομικούς και 
συνδικαλιστικούς παράγοντες, καθώς και με τους πολίτες της ΕΕ. Ήδη εδώ και περισσότερο 
από μια δεκαετία, δεν διαθέτω πλέον λαϊκή εντολή στη Γαλλία, ούτε σε εθνικό επίπεδο, ούτε 
σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπήρξα εκλεγμένος αντιπρόσωπος επί 27 έτη, θεωρώ 
όμως ότι η προσήλωσή μου στην ευρωπαϊκή ιδέα πρέπει να είναι απόλυτη.

Όπως όλοι οι άλλοι Επίτροποι, και όπως ήδη έπραξα στο παρελθόν όταν ανέλαβα Επίτροπος 
αρμόδιος για την Περιφερειακή Πολιτική, δεσμεύομαι ομοίως να τηρώ σχολαστικά τις 
διατάξεις του άρθρου 17 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, του άρθρου 245 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τον Κώδικα Δεοντολογίας 
των Επιτρόπων. Σήμερα, το γεγονός ότι μου δόθηκε η δυνατότητα να ασκήσω καθήκοντα στα 
3 ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όπως και αυτή η εμπειρία εργασίας με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα έχουν μεγάλη χρησιμότητα για μένα προκειμένου να 
συνεχίσω τις αναγκαίες ενέργειες για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και των 
υπηρεσιών. Όλες οι εμπειρίες μου από το παρελθόν θα μου φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες για 
την καθιέρωση ειλικρινούς διαλόγου με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με σκοπό να 
προωθήσουμε από κοινού το ευρωπαϊκό γενικό συμφέρον.

Έχοντας συμμετάσχει στην επεξεργασία ορισμένων από τις πρόσφατες ευρωπαϊκές συνθήκες 
(Άμστερνταμ, Νίκαια, Συνέλευση…), τρέφω βαθύ σεβασμό γι’ αυτές τις δεσμεύσεις και 
δεσμεύομαι, εγώ ο ίδιος όπως και εξ ονόματος όλων των στελεχών μου, να προωθήσω το 
ευρωπαϊκό συμφέρον και να μην αναλάβω καμία δέσμευση που θα μπορούσε να αφήσει να 
πλανάται έστω και η ελάχιστη αμφιβολία ως προς τις ενέργειές μου στην υπηρεσία της 
Ευρώπης. Τόσο στις μετακινήσεις μου, όσο και στις συναντήσεις μου, θα είναι για μένα θέμα 
τιμής, όπως έπραξα πάντοτε, να μεταχειρίζομαι ισότιμα όλα τα κράτη μέλη.

Διαχείριση του χαρτοφυλακίου και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις 
επιτροπές του

2. Πώς θα εκτιμούσατε το ρόλο σας ως μέλους του Σώματος των Επιτρόπων; Από 
ποια άποψη θα θεωρούσατε ότι είστε υπεύθυνος και υπόλογος απέναντι στο 
Κοινοβούλιο για τις ενέργειές σας και τις ενέργειες των υπηρεσιών σας;

Μια Ευρώπη που λειτουργεί προϋποθέτει μια Επιτροπή που προτείνει – που παίζει τον ρόλο 
της ως κινητήρια δύναμη – και ένα Κοινοβούλιο και ένα Συμβούλιο που συναποφασίζουν. 
Καθένα από τα θεσμικά όργανα, ενισχυμένο από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, έχει να 
διαδραματίσει βαρύνοντα ρόλο.

Τα ζητήματα της εσωτερικής αγοράς και των υπηρεσιών θα είναι καθοριστικά για την 
αναθέρμανση της ανάπτυξης. Ως Επίτροπος αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά και τις 
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Υπηρεσίες, όπως και ως μέλος του Σώματος των Επιτρόπων, προτίθεμαι να εξακολουθήσω 
να αποδίδω αυτόν τον "πολιτικό" ρόλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με διαβουλεύσεις, με 
μετακινήσεις επί τόπου, κοντά στους ευρωπαίους πολίτες, με τη δρομολόγηση σχεδίων και 
πρωτοβουλιών στους τομείς της αρμοδιότητάς μου, αλλά επίσης και με ενεργό συμμετοχή 
στις εργασίες του Σώματος των Επιτρόπων.

Το χαρτοφυλάκιο άπτεται πολλών πλευρών της ζωής των επιχειρήσεων, των καταναλωτών 
και των πολιτών της Ευρώπης. Τα θέματα αυτά είναι εκ φύσεως πολυδιάστατα και 
διατομεακά, πρέπει δε να επιδιώκεται η συνοχή τους με τις ενέργειες πολλών από τους 
συναδέλφους μου Επιτρόπους.

Αυτή η ευρωπαϊκή πολιτική δέσμευση πρέπει να εκφράζεται σε όλες της τις διαστάσεις, ιδίως 
σε δομημένες σχέσεις και με την επικράτηση εμπιστοσύνης στα δύο βήματα λήψης 
αποφάσεων: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Συνηθίζω να αναλαμβάνω 
πλήρως τις πολιτικές μου ευθύνες, όπως πάντοτε έπραξα κατά τα προηγούμενα καθήκοντά 
μου, και να ενημερώνω το Κοινοβούλιο και να επιδιώκω τη συμμετοχή του στις εργασίες και 
τους προβληματισμούς μου.

Έχοντας θέσει και ο ίδιος υποψηφιότητα στις εκλογές της 7ης Ιουνίου, αναγνωρίζω ιδιαιτέρως 
τον σημαντικό ρόλο κάθε ευρωβουλευτή στον ευρωπαϊκό δημοκρατικό διάλογο.

Αύριο, αν επικυρωθεί η ανάληψη των καθηκόντων μου ως Επιτρόπου, θα ήθελα να 
διαμορφώσω ένα νέο πλαίσιο διαλόγου με τους ευρωβουλευτές, πλαίσιο που επιθυμώ να 
διαπνέεται από υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη, με σεβασμό του ρόλου που έχει ανατεθεί από 
τις Συνθήκες στα διάφορα θεσμικά όργανα.

Στο έργο μου ως αρμόδιου για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες, θεωρώ ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σταθερός εταίρος στην από κοινού προσπάθεια να 
εμπεδώσουν καλύτερα οι πολίτες τα θέματα αυτά. Όπως είπε ο Jacques Delors, "δεν 
ερωτεύεται κανείς την εσωτερική αγορά", πλην όμως τα θέματα αυτά βρίσκονται στην 
καρδιά της ζωής όλων μας στην Ευρώπη: επιχειρηματιών, καταναλωτών, ταξιδιωτών… Η 
εσωτερική αγορά υπήρξε η κινητήριος δύναμη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης επί 
πεντηκονταετία και, σε αυτό το έργο της εκ νέου εμπέδωσης από τους συμπολίτες μας, 
πεποίθησή μου είναι ότι οι εκλεγμένοι εκπρόσωποί τους, οι ευρωβουλευτές, αποτελούν
απαραίτητο αναμεταδότη προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα διακυβεύματα και να τεθεί 
πάλι αυτή η τεράστια αγορά στην υπηρεσία τους. Μπορείτε, άρα, να υπολογίζετε στην 
υποστήριξή μου και στην συνεργασία μου προς την κατεύθυνση αυτή.

3. Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις είστε διατεθειμένος να αναλάβετε σε σχέση με τη 
διευρυμένη διαφάνεια, την αυξημένη συνεργασία και την αποτελεσματική 
επακολούθηση των θέσεων του Κοινοβουλίου και των αιτημάτων για νομοθετικές 
πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων ενόψει της θέσης σε ισχύ της Συνθήκης της 
Λισαβόνας; Σε σχέση με σχεδιασμένες πρωτοβουλίες και συνεχιζόμενες 
διαδικασίες, είστε διατεθειμένος να παρέχετε στο Κοινοβούλιο πληροφορίες και 
έγγραφα σε ίση βάση με το Συμβούλιο;

Σήμερα, η θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας και η γενίκευση της συναπόφασης 
(συνήθης νομοθετική διαδικασία) αποτελούν ορόσημο αληθινής προόδου ως προς τη 
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διαφάνεια της λήψης κοινοτικών αποφάσεων. Το γεγονός αυτό θα συμβάλει, όπως το 
επιθυμούσα εδώ και πολύν καιρό, ώστε πλησιάσουν λίγο περισσότερο οι λαοί τα θεσμικά 
όργανα. Το νέο αυτό πλαίσιο συζητήσεων μεταξύ Επιτροπής, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 
θα πρέπει να διαμορφωθεί από κοινού, προκειμένου να καταστούν πλήρως κατανοητές οι 
κοινοτικές αποφάσεις, είμαι όμως απολύτως αποφασισμένος να συμμετάσχω στο έργο αυτό, 
ιδίως στις κοινοβουλευτικές επιτροπές που ασχολούνται με το χαρτοφυλάκιό μου. Επομένως, 
δηλώνω έτοιμος και διαθέσιμος να ανταποκριθώ στις προσκλήσεις του Κοινοβουλίου για τις 
συνεδριάσεις των επιτροπών, αλλά επίσης και για άμεση επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα 
μέλη του Κοινοβουλίου.

Αυτό ακριβώς το έργο διαλόγου και συνεργασίας αναμένεται να βελτιώσει τη διαφάνεια και 
την εμπιστοσύνη. Στο ιδιαίτερό μου γραφείο θα υπάρχει σύμβουλος ειδικά επιφορτισμένος με 
το εν λόγω έργο συνεργασίας και μπορώ να σας διαβεβαιώσω για την εξ ολοκλήρου 
διαθεσιμότητά του. Εννοείται ότι δεσμεύομαι να τηρώ όλες τις διατάξεις της συμφωνίας-
πλαισίου που διέπει τις σχέσεις μεταξύ των δύο θεσμικών μας οργάνων.

Εξ άλλου, εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ασκούν από κοινού τη 
νομοθετική λειτουργία, μου φαίνεται απολύτως φυσικό και επιθυμητό να τα αντιμετωπίζω 
ισότιμα όσον αφορά τα έγγραφα σχετικά με τις νομοθετικές διαδικασίες.

Θέματα σχετικά με τις πολιτικές

4. Ποιες είναι οι τρεις βασικές προτεραιότητες που έχετε πρόθεση να επιδιώξετε στο 
πλαίσιο του χαρτοφυλακίου που σας προτείνεται, λαμβάνοντας υπόψη, όπου 
αρμόζει, την χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση και τις 
ανησυχίες που συνδέονται με την αειφόρο ανάπτυξη;

1. Αναθέρμανση της Ενιαίας Αγοράς: Η ενιαία αγορά είναι η κινητήριος δύναμη της 
ευρωπαϊκής ανάπτυξης. Η υπεράσπιση της εσωτερικής αγοράς συνεπάγεται έλεγχο της 
εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου από τα κράτη μέλη, και διασφάλιση ίσων κανόνων για 
όλους, χωρίς εμπόδια, ούτε διακρίσεις. Δεν θα φεισθούμε καμιάς προσπάθειας, κυρίως για να 
αναπτυχθούν τα εργαλεία που θα συνδράμουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Φάνηκε από 
την οικονομική, κοινωνική και χρηματοπιστωτική κρίση ότι πρέπει να αξιολογηθεί εις βάθος 
η ενιαία αγορά, προκειμένου να εντοπιστούν νέες δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης και 
απασχόλησης, αλλά και να ενισχυθεί η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή. 
Αυτό προϋποθέτει να εντοπιστούν, μέσω μελετών της λειτουργίας των αγορών, οι τομείς 
στους οποίους δεν αξιοποιείται όλο το δυναμικό της εσωτερικής αγοράς και να 
παρουσιαστούν νέες πρωτοβουλίες, ώστε να δοθεί εκ νέου ώθηση στην ανάπτυξη προς 
όφελος των πολιτών και των ΜΜΕ. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην κοινωνική διάσταση των προβλεπόμενων μέτρων.

2. Έξοδος από την κρίση και εξασφάλιση της σταθερότητας ενός χρηματοπιστωτικού 
συστήματος όπου προστατεύεται η ιδιωτική αποταμίευση: Είμαι υπέρ ενός δυναμικού 
ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα, που θα ρυθμίζεται έξυπνα και θα εποπτεύεται 
αποτελεσματικά. Το στοιχείο αυτό έχει ζωτική σημασία αν θέλουμε να αποκαταστήσουμε 
την εμπιστοσύνη των αποταμιευτών και των επενδυτών, εμπιστοσύνη από την οποία 
εξαρτάται εν μέρει η ανάκαμψη της οικονομίας μας. Θα πρέπει επίσης να καθοριστούν οι 
λεπτομέρειες αποτελεσματικών κανονιστικών ρυθμίσεων, χωρίς ωστόσο να δημιουργηθούν 
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υπέρμετρα εμπόδια. Έχω επισημάνει πέντε στόχους, προκειμένου να τεθούν σταθερότερες 
και δικαιότερες βάσεις στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα: i) χρηματοπιστωτικός τομέας 
στην υπηρεσία της βιώσιμης ανάπτυξης, ii) δικαιότερος χρηματοπιστωτικός τομέας, όπου θα 
προστατεύονται κατάλληλα οι καταναλωτές, οι αποταμιευτές και οι ΜΜΕ, iii) πιο 
πειθαρχημένος χρηματοπιστωτικός τομέας, με καλύτερη εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και μεγαλύτερο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, iv) απόκτηση εργαλείων που 
θα μας δώσουν τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε τις κρίσεις, v) τέλος, να είμαστε 
πρωτοπόροι στην εξεύρεση κοινών λύσεων σε παγκόσμια κλίμακα. Εν προκειμένω, είναι 
ουσιώδης η ενεργός συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εργασίες της Ομάδας των 20 
(G-20) και των άλλων διεθνών οργάνων, καθώς και η ανάπτυξη των σχέσεών μας με τους 
κυριότερους εταίρους μας.

3. Οικοδόμηση μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση: Έχω την πρόθεση να προσαρμόσω 
τη στρατηγική μας σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στις νέες προκλήσεις. 
Πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να ενισχυθεί το ευρωπαϊκό σύστημα διανοητικής ιδιοκτησίας, 
ώστε να προαχθεί η οικονομία της γνώσης. Επιθυμώ ένα πλήρες και σφαιρικό πλαίσιο για τα 
δικαιώματα δημιουργού, το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα ανταπόκρισης στις νέες 
προκλήσεις, όπως είναι, παραδείγματος χάριν, η ψηφιοποίηση. Πρέπει να ολοκληρωθούν οι 
διαπραγματεύσεις για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και το ενιαίο σύστημα επίλυσης 
διαφορών σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Για να μπορέσουν οι ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους για καινοτομία και δημιουργία, 
χρειάζεται ένα σύγχρονο πλαίσιο διανοητικής ιδιοκτησίας, το οποίο να τονώνει τις 
επενδύσεις και την τεχνολογική πρόοδο και να διευκολύνει την πρόσβαση στη γνώση, καθώς 
και στη διάδοσή της.

5. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που 
έχετε πρόθεση να παρουσιάσετε, και σύμφωνα με ποιο χρονοδιάγραμμα; Ποιες 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις μπορείτε να αναλάβετε ιδίως σε σχέση με τις 
συνημμένες στο παρόν προτεραιότητες και τα αιτήματα των επιτροπών που 
πρόκειται να ανήκουν στο χαρτοφυλάκιό σας; Πώς θα εξασφαλίσετε προσωπικά 
την καλή ποιότητα των νομοθετικών προτάσεων;

Στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, μόνον η ενισχυμένη συνεργασία μπορεί να 
μας δώσει τη δυνατότητα να κατοχυρώσουμε αποτελεσματική εποπτεία της ολοκληρωμένης 
ευρωπαϊκής αγοράς, ακόμη και σε περιόδους κρίσης. Επιθυμώ να ολοκληρώσω, μαζί με το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τη μεταρρύθμιση της εποπτείας στην Ευρώπη. Θα ήθελα να 
διασφαλίσω ότι το νέο σύστημα, και ειδικότερα οι τρεις νέες αρχές, θα υλοποιηθεί υπό τις 
βέλτιστες προϋποθέσεις, θα προετοιμάσω δε, εν ευθέτω χρόνω, την αξιολόγηση που έχει 
προβλεφθεί για το νέο σύστημα. Σκοπεύω να προτείνω στην Επιτροπή τη θέσπιση νομικού 
πλαισίου για τη διαχείριση και την επίλυση κρίσεων. Το εν λόγω πλαίσιο πρόκειται να 
ενισχύσει και να εναρμονίσει την εποπτεία των ομίλων όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια και τη 
ρευστότητα, όπως και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε κάθε κράτος μέλος και σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υπηρεσίες μου θα μελετήσουν επίσης τη σύσταση 
ευρωπαϊκών ταμείων εγγύησης των καταθέσεων και εξυγίανσης. Ένα από τα διδάγματα της 
κρίσης είναι η αναγκαιότητα να ενισχυθεί στο μέλλον η ποιότητα και το ύψος των ιδίων 
κεφαλαίων των τραπεζών. Προβλέπω τέταρτη αναθεώρηση της οδηγίας "κεφαλαιακές 
απαιτήσεις" (ΟΚΑ4), ώστε να μεταφερθούν στο κοινοτικό δίκαιο το πρόγραμμα της G-20 και 
οι εργασίες της Επιτροπής της Βασιλείας. Η καθιέρωση ενός σύγχρονου πλαισίου εποπτείας 
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στον τομέα των ασφαλίσεων αποτελεί σημαντικό ζητούμενο και θα επιδιωχθεί με την 
έγκριση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας "Φερεγγυότητα ΙΙ". Οι ευρωπαίοι συνταξιούχοι 
δικαιούνται να διαθέτουν ασφαλή και αποδοτικά συστήματα συνταξιοδότησης. Επιθυμώ 
μεταρρύθμιση επ’ ευκαιρία της αναθεώρησης της οδηγίας ΙΕΣΠ (για τις δραστηριότητες και 
την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
παροχών).

Στον τομέα των χρηματαγορών και των υποδομών τους, απομένουν πολλά να γίνουν. Θα 
επιθυμούσα να επανεξεταστούν οι οδηγίες "κατάχρηση αγοράς" και MiFID (αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων). Θα προτείνω στην Επιτροπή σφαιρικό νομοθετικό πλαίσιο για 
τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα ("OTC"), καθώς και για τις δραστηριότητες και τις 
υποδομές τις λεγόμενες λειτουργίες διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών, που θα 
συμπεριλαμβάνει νομοθετική πρόταση για τους τίτλους που κατέχονται από διαμεσολαβητές. 
Προκειμένου για τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA), σκοπεύω να προτείνω, προς 
έγκριση από το Σώμα των Επιτρόπων, νομοθετική πρωτοβουλία με σκοπό να καθοριστούν 
μία ή περισσότερες καταληκτικές ημερομηνίες για τη μετάβαση των άμεσων χρεώσεων και 
των μεταβιβάσεων χρηματικών ποσών προς προϊόντα SEPA, καθώς και μια πρωτοβουλία για 
τη βελτίωση της διακυβέρνησης. Στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για το ευρύ 
επενδυτικό κοινό, θεωρώ ότι, ενώπιον του σημερινού κατακερματισμού της πιστωτικής 
αγοράς, κυρίως της αγοράς στεγαστικών δανείων, οφείλουμε να παρουσιάσουμε υπεύθυνες 
πρωτοβουλίες σε θέματα δανεισμού. Όσον αφορά ειδικότερα τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα 
για το ευρύ επενδυτικό κοινό, θα ήθελα να προτείνω σφαιρικό νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να 
παρέχονται στους αποταμιευτές καλύτερες συμβουλές και καλύτερη ενημέρωση. Σκοπεύω να 
ασχοληθώ και με το ζήτημα των κυρώσεων.

Όσον αφορά τη διακυβέρνηση επιχειρήσεων, θα προτείνω έκθεση σχετικά με τη 
διακυβέρνηση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η οποία θα περιέχει προτάσεις για την 
αποκατάσταση των αδυναμιών που αποκαλύφθηκαν με την κρίση. Έχω ομοίως την πρόθεση 
να υποβάλω συντόμως έκθεση εφαρμογής της σύστασης σχετικά με τις αποδοχές στον τομέα 
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και άλλες πρωτοβουλίες προκειμένου να 
εξαλειφθούν οι καταχρηστικές πρακτικές αποδοχών. Το αυτό θα πράξω και για την εφαρμογή 
της σύστασης που αφορά τις αποδοχές των διοικητικών στελεχών, συνοδευόμενη, αν 
χρειαστεί, από τις δέουσες προτάσεις. Ως προς τις εισηγμένες εταιρείες, θα δημοσιευθεί λίαν 
προσεχώς έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας "Διαφάνεια", συνοδευόμενη 
ενδεχομένως από πρόταση τροποποιήσεων.

Στον τομέα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, μια από τις προτεραιότητές μου θα είναι 
η υιοθέτηση από το σύνολο των εταίρων μας, και ιδίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 
παγκόσμιων λογιστικών προτύπων υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με τις συστάσεις της G-20. 
Επιθυμώ επίσης να βελτιώσω σημαντικά τη διακυβέρνηση του Οργανισμού Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (ΟΔΛΠ). Αναφορικά με τις ΜΜΕ, θα ήθελα να υποβάλω φιλόδοξο 
σχέδιο εκσυγχρονισμού των λογιστικών κανόνων. Τέλος, προκειμένου για τον νόμιμο έλεγχο 
των λογαριασμών, προτεραιότητές μου θα είναι η ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας, που 
δύναται να καταλήξει στην αμοιβαία αναγνώριση των συστημάτων εποπτείας των ελεγκτών, 
και η ενδεχόμενη υιοθέτηση των διεθνών προτύπων ελέγχου (ΔΠΕ). Όσον αφορά το δίκαιο 
των εταιρειών, και ανταποκρινόμενος στις επιθυμίες που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, θα προτείνω να εγκύψει η Επιτροπή στο ζήτημα της διασυνοριακής μεταφοράς 
της έδρας των εταιρειών. Θα υποβάλω επίσης έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του 
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καταστατικού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας.

Ο τομέας των υπηρεσιών είναι ο οικονομικός μοχλός της Ένωσης. Επομένως, η υλοποίηση 
της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών αποτελεί προτεραιότητα. Η διαδικασία αμοιβαίας 
αξιολόγησης, που προβλέπεται στην οδηγία "Υπηρεσίες", η οποία θα διεξαχθεί κατά τη 
διάρκεια του 2010, αναμένεται να μας επιτρέψει να αποκτήσουμε συνολική εικόνα της 
κατάστασης στα κράτη μέλη και να συμβάλει ώστε να επισημανθούν οι ενδεχόμενες ανάγκες 
για συμπληρωματικές δράσεις. Η ανακοίνωση σχετικά με την παρακολούθηση του τομέα των 
υπηρεσιών διανομής και του λιανικού εμπορίου θα μας επιτρέψει ομοίως να προβούμε σε 
διάγνωση της κατάστασης.

Η οδηγία για τις υπηρεσίες συνιστά επίσης χαρακτηριστικό παράδειγμα των προσπαθειών 
που έχει καταβάλει η Επιτροπή για να βελτιώσει την εφαρμογή των οδηγιών. Η συνεργασία 
μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σε θέματα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο 
καθίσταται όλο και σημαντικότερη σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με 27 κράτη μέλη. Προτείνω 
να συνεχιστεί και να ενισχυθεί αυτή η συνεργασία προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών και 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Εξ άλλου, η οδηγία "αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων" θα αποτελέσει αντικείμενο ολοκληρωμένης αξιολόγησης. Θα συνεχίσω να 
υπερασπίζω το κοινοτικό κεκτημένο και να χρησιμοποιώ τις εξουσίες της Επιτροπής 
προκειμένου να εξαλειφθούν τα εμπόδια τα οποία επιμένουν να διατηρούν τα κράτη μέλη. 
Πάντως, η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προϋποθέτει επίσης τη σύμπραξη με τα 
κράτη μέλη και την ανάπτυξη του SOLVIT και της ενιαίας θυρίδας SMAS (Single market 
assistance services - Υπηρεσίες υποστήριξης για την ενιαία αγορά).

Επιθυμώ να προσδώσω ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη των επιγραμμικών διασυνοριακών 
υπηρεσιών και στην προστασία των καταναλωτών, τόσο όσον αφορά την πρόσβαση στις εν 
λόγω υπηρεσίες, όσο και τη χρήση τους, ούτως ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών.

Στον τομέα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, επιθυμώ την κατάρτιση ενός 
σφαιρικού νομικού πλαισίου. Θα επιδοθώ στην ολοκλήρωση των νομοθετικών εργασιών για 
το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και το σύστημα επίλυσης διαφορών σε θέματα 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Σχεδιάζω επίσης τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου των 
σημάτων. Θέλω να ενισχύσω το νομικό πλαίσιο που διέπει την προστασία των δικαιωμάτων, 
που θα συμπληρωθεί με την εγκατάσταση του Παρατηρητηρίου Παραποίησης και 
Πειρατείας.

Οι κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων πρέπει να προωθούν την ανταγωνιστικότητα της 
βιομηχανίας και να παρέχουν τη δυνατότητα στους δημόσιους φορείς να αγοράζουν με τη 
βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής. Η πολιτική μας πρέπει να εξελιχθεί και να επιτρέψει να 
χρησιμοποιούνται οι δημόσιες προμήθειες για να τονωθεί η ζήτηση καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών, φιλικών προς το περιβάλλον ή που προάγουν την κοινωνική ένταξη. Εν 
προκειμένω, σκοπεύω να ανταποκριθώ στην ανάγκη αποσαφήνισης, που εκφράστηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ερμηνευτική ανακοίνωση. Είμαι πεπεισμένος ότι πρέπει να 
εξεταστεί κατά πόσον μπορούν να βελτιωθούν οι ίδιοι οι κανόνες, ώστε να διευκολυνθεί 
ακόμη περισσότερο η πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις, και ιδίως η πρόσβαση των ΜΜΕ. 
Για τον σκοπό αυτόν, προβλέπεται αξιολόγηση των οδηγιών, που ανοίγει τον δρόμο για 
πιθανό μεταγενέστερο εκσυγχρονισμό. Θα επιδιώξω την ολοκλήρωση της διενεργούμενης 
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εκτίμησης επιπτώσεων και των λοιπών προπαρασκευαστικών εργασιών, με την προοπτική 
νομοθετικής πρωτοβουλίας στον τομέα των παραχωρήσεων εκμετάλλευσης. Όσον αφορά τη 
"βελτίωση της νομοθεσίας", θα μεριμνήσω, κατά τη διάρκεια της θητείας μου, ώστε κάθε 
νομοθετική πρόταση να συνοδεύεται από εκτίμηση επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένου του 
κοινωνικού αντικτύπου των προτεινόμενων νομοθετικών πράξεων. Σε θέματα απλούστευσης 
και περιορισμού του διοικητικού φόρτου, σκοπεύω να συνεχίσω τις καταβληθείσες 
προσπάθειες και, συγκεκριμένα, να δρομολογήσω την αναθεώρηση της 4ης και της 7ης

οδηγίας περί δικαίου των εταιρειών.


