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VOLINIKUKANDIDAADI VASTUSED

EUROOPA PARLAMENDI KÜSIMUSTIKULE

Michel BARNIER

(Siseturg ja teenused)

Üldine pädevus, pühendumine Euroopale ja isiklik sõltumatus

1. Millised Teie isikuomadused ja kogemused on eriti vajalikud volinikuks saamisel 
ja Euroopa üldiste huvide edendamisel, lähtudes eelkõige Teie tulevasest 
vastutusvaldkonnast? Mis Teid motiveerib? Milliseid tagatisi saate anda Euroopa 
Parlamendile oma sõltumatuse kohta ning mil moel tagate selle, et Teie eelnev, 
praegune või tulevane tegevus ei sea kahtluse alla ülesannete täitmist komisjonis?

Minu pühendumus Euroopale on pärit minu poliitilise karjääri algusest ja on olnud minu kõigi 
tööülesannete aluseks üle 15 aasta. Pärast keskkonnaministri ametikohta nimetati mind 2005. 
aastal Euroopa asjade abiministriks, kes vastutas ka Amsterdami lepingu üle peetavate 
läbirääkimiste eest. Seejärel olin Prantsusmaa senati Euroopa asjade delegatsiooni eesistuja 
ametikohal, pärast mida Romano Prodi juhitavas Euroopa Komisjonis regionaalpoliitika 
volinik aastatel 1999–2004. Seega olen Euroopa Komisjoni volinikuna määratud ametisse 
kaks korda – seekord José Manuel Barroso juhitavasse komisjoni.

Olen Euroopa huvide eest seisnud nii volinikuna Brüsselis, kui ka põllumajanduse ja 
kalanduse nõukogu eesistujana Prantsusmaa ELi eesistumise ajal 2008. aasta teisel poolel 
ning nüüd juba üle kuue kuu Euroopa Parlamendi liikmena. Euroopa huvide teenimine 
kõnealuses kolmes institutsioonis on minu jaoks suur õnn ja au.

Oma poliitilise karjääri algusest saadik olen ma alati soovinud viia rahva kokku Euroopaga. 
Seepärast käivitasin ma 1995. aastal algatuse „Dialoog Euroopa heaks”, mille raames 
külastasin igal nädalal ühte Prantsusmaa departemangu, et kohapeal kodanikega arvamusi 
vahetada ja selgitada neile Euroopaga seotud küsimusi. Samal eesmärgil pooldasin ma 2005. 
aastal välisministrina kindlalt Euroopa Liidu põhiseaduse heakskiitmist. Samal põhjusel oli 
mul hea meel juhtida Prantsusmaal juunis toimunud viimaste Euroopa Parlamendi valimiste 
kampaaniat. 

Minu veendumused seoses Euroopaga on aastate jooksul püsinud muutumatuna. Kui mind 
kinnitatakse siseturu ja teenuste voliniku ametikohale, jätkan ma oma igapäevatöös Euroopa 
lähemale viimist kodanikele, külastades eelkõige korrapäraselt eri liikmesriike, et kohapeal 
vestelda saadikutega, majandus- ja ametiühingujuhtidega ning ELi kodanikega. Juba üle 10 
aasta ei ole mul olnud mandaati Prantsusmaal ei kohalikul ega riiklikul tasandil. Olen olnud 
valitud esindaja 27 aastat, kuid leian, et minu pühendumus Euroopale peab olema täielik.
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Nii nagu teised volinikud ja nii nagu tegutsesin regionaalpoliitika volinikuna, kohustun 
rangelt järgima Euroopa Liidu lepingu artiklit 17, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 
245 ja voliniku tegevusjuhendit. Asjaolu, et olen täitnud tööülesandeid kolmes Euroopa 
institutsioonis ning et mul on töökogemusi parlamendi ja nõukoguga, on väga kasulik siseturu 
ja finantsteenuste integreerimiseks vajalike meetmete väljatöötamisel. Kõik minu senised 
kogemused on väga kasulikud siiraks aruteluks parlamendi ja nõukoguga, et koos seista 
Euroopa ühtsete huvide eest.

Kuna olen osalenud teatavate viimaste Euroopa lepingute (Amsterdam, Nice, Euroopa 
põhiseaduse Euroopa Konvendi tegevus) väljatöötamisel, austan sügavalt kõnealuseid 
jõupingutusi ning kohustun ise ja koos oma meeskonnaga kaitsma Euroopa huvisid ning 
vältima kõike, mis võiks minu tegevuse Euroopa teenistuses kahtluse alla seada. Visiitidel ja 
kohtumistel pean nagu alati auasjaks kohelda kõiki liikmesriike võrdselt.

Valdkonna juhtimine ning koostöö Euroopa Parlamendi ja selle komisjonidega

2. Kuidas hindaksite oma rolli volinike kolleegiumi liikmena? Kuidas peate ennast 
parlamendi ees vastutavaks ja aruandekohustuslikuks seoses enda ja oma 
osakondade tegevusega?

Euroopa toimimiseks on vaja komisjoni, kes esitab ettepanekuid ja täidab oma rolli 
algatajana, ning parlamenti ja nõukogu, kes võtavad üheskoos vastu otsuse. Kõigil nendel 
institutsioonidel, millele Lissaboni lepinguga on antud olulisem kaal, on oluline koht ja roll.

Siseturu ja finantsteenustega seotud küsimused on majanduskasvu taastamisel määrava 
tähtsusega. Siseturu ja teenuste volinikuna ning kolleegiumi liikmena kavatsen jätkata selle 
„poliitilise” rolli edendamist Euroopa Komisjonis. See töö hõlmab arutelusid, kohapealseid 
kohtumisi Euroopa kodanikega ning projektide ja algatuste ettevalmistamist minu 
vastutusvaldkonnas, kuid samuti aktiivset osalemist kolleegiumi töös.

Minu vastutusvaldkonda kuuluvad paljud ettevõtteid, tarbijaid ja Euroopa kodanikke 
puudutavad küsimused. Kõnealused küsimused on olemuselt väga laiaulatuslikud ja neid 
tuleb käsitleda kooskõlas mitmete minu kaasvolinike tegevusega.

Kõnealune poliitiline pühendumine Euroopale peab kajastuma igal tasandil, eelkõige 
usaldusväärsetes suhetes kahe otsuseid tegeva institutsiooniga – Euroopa Parlamendi ja 
nõukoguga. Nagu eelmistel ametikohtadel, olen alati täiel määral kandnud poliitilist vastutust 
ning kavatsen vahetult teavitada Euroopa Parlamenti oma tegevusest ja kavadest ning teha 
temaga koostööd. 

Kuna kandideerisin ise 7. juuni otsestel ja üldistel valimistel, olen ülimalt hästi teadlik sellest, 
kui oluline roll on igal Euroopa Parlamendi liikmel Euroopa demokraatlikus arutelus.

Kui mind homme kinnitatakse voliniku ametikohale, soovin ma koos Euroopa Parlamendi 
liikmetega luua uue vastutustundliku ja usaldusväärse aruteluraamistiku, milles austatakse iga 
institutsiooni rolli, mis on kindlaks määratud asutamislepingutega.

Siseturu ja teenuste eest vastutava volinikuna leian, et Euroopa Parlament on usaldusväärne 
partner, kellega koostööd tehes suudame kõnealused küsimused võimalikult hästi kodanikele 
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viia. Jacques Delors on küll öelnud, et: „siseturgu ei armuta”, kuid sellest hoolimata on 
kõnealused küsimused meie kõigi (eurooplaste, ettevõtjate, tarbijate, reisijate jne) elu 
keskseks osaks. Siseturg on olnud Euroopa integratsiooni liikumapanev jõud üle 50 aasta ning 
selles töös, mille eesmärk on tagada, et meie kaaskodanikud siseturu taas omaks võtaksid, 
peavad Euroopa Parlamenti valitud rahvaesindajad olema ühenduslüliks, mis aitab kodanike 
probleemid esile tuua ja selle tohutu turu nende heaks tööle panna. Selles osas võite minu 
toetuse ja koostööga arvestada.

3. Milliseid konkreetseid kohustusi olete valmis võtma seoses läbipaistvuse 
suurendamise, koostöö tõhustamise ning parlamendi õigusloomega seotud 
algatuste ja taotluste tõhusate järelmeetmetega, võttes arvesse ka Lissaboni lepingu 
jõustumist? Kas olete seoses planeeritavate algatuste või käimasolevate 
menetlustega valmis edastama parlamendile samal tasemel teavet ja dokumente 
kui nõukogule?

Tänu Lissaboni lepingu jõustumisele ja kaasotsustamismenetluse (seadusandlik tavamenetlus) 
kohaldamise laiendamisele on ühenduse otsustusprotsess muutunud märksa läbipaistvamaks. 
See aitab pisut rohkem lähendada rahvast institutsioonidele, nagu on soovitud juba pikka 
aega. Kõnealune uus komisjoni, parlamendi ja nõukogu vaheline aruteluraamistik ühenduse 
otsuste arusaadavamaks muutmiseks tuleb luua ühiselt, minul on kindel kavatsus oma 
valdkonda hõlmavate parlamendikomisjonide kaudu selles tegevuses osaleda. Seega olen 
valmis vastu võtma parlamendi kutse osaleda parlamendikomisjonide töös ning vahetult 
suhtlema huvitatud liikmetega.

Läbipaistvust ja usaldust tuleks parandada arutelude ja koostöö tõhustamise abil. Minu 
kabineti koosseisu kuulub konkreetselt koostöö eest vastutav nõunik ja ma tagan tema täieliku 
valmisoleku asjaomaste küsimustega tegelemiseks. Loomulikult kohustun ma järgima 
raamkokkulepet, millega reguleeritakse meie kahe institutsiooni vahelisi suhteid. 

Võttes arvesse, et Euroopa Parlament ja nõukogu tegutsevad kaasseadusandjana, on täiesti 
loomulik ja soovitav kohelda neid õiguslike menetlustega seotud dokumentide osas võrdsena.

Poliitikaga seotud küsimused

4. Millised on kolm peamist prioriteeti / peamised prioriteedid, mida kavatsete oma 
kavandatavas valdkonnas edendada, võttes vajaduse korral arvesse rahandus-, 
majandus- ja sotsiaalset kriisi ning säästva arenguga seotud probleeme?

1. Ühtse turu elavdamine. Ühtne turg on Euroopa majanduskasvu mootor. Ühtse turu 
kaitsmiseks tuleb kontrollida seda, kuidas liikmesriigid kohaldavad ühenduse õigustikku, et 
tagada võrdsed reeglid kõigile, ilma takistuste ja diskrimineerimiseta. Tehakse kõik, et 
töötada välja meetmed kodanike ja ettevõtete toetamiseks. Majandus-, sotsiaal- ja finantskriis 
on osutanud vajadusele ühtset turgu sügavuti analüüsida, et teha kindlaks majanduskasvu ja 
tööhõive uued allikad ning tugevdada Euroopa Liidu positsiooni maailmas. Selleks tuleb 
turgude toimimist käsitlevate uuringute käigus kindlaks teha valdkonnad, kus ühtse turu kogu 
potentsiaali ei ole veel ära kasutatud, ning esitada uued algatused, et majanduse elavnemisest 
saaksid kasu kodanikud ja VKEd. Sellega seoses tuleb pöörata suuremat tähelepanu 
kavandatavate meetmete sotsiaalsele mõõtmele.
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2. Saada kriisist üle ja tagada stabiilne finantssüsteem, kus hoiustajad on kaitstud. Mina 
pooldan dünaamilist Euroopa finantssektorit, mis on täielikult reguleeritud ja mille üle 
teostatakse tõhusat järelevalvet. See on esmatähtis hoiustajate ja investorite usalduse 
taastamiseks, millest osaliselt sõltub ka meie majanduse kasvu taastumine. Samuti tuleb 
kindlaks määrata tõhusa õigusliku raamistiku sätted, loomata samas liigseid tõkkeid. Olen 
määratlenud viis eesmärki, et tagada meie finantssüsteemile kindlam ja õiglasem alus: i) 
finantssektor, mis aitab kaasa jätkusuutlikule kasvule, ii) õiglasem finantssektor, kus tarbijad, 
hoiustajad ja VKEd on nõuetekohaselt kaitstud, iii) distsiplineeritum finantssektor, mille 
puhul teostatakse finantseerimisasutuste üle paremat järelevalvet ja mida Euroopa tasandil 
laiemalt koordineeritakse, iv) tagada vahendid, mis aitavad meil ohjeldada kriise, v) olla 
eesrinnas ühiste lahenduste leidmisel ülemaailmsel tasandil. Seepärast on esmatähtis Euroopa 
Liidu aktiivne osalemine G20 ja muude rahvusvaheliste foorumite töös ning meie suhete 
kujundamine peamiste partneritega.

3. Teadmistepõhise majanduse arendamine. Kavatsen kohandada intellektuaalomandit 
käsitlevat strateegiat, et vastata uutele väljakutsetele. Teadmistepõhise majanduse 
edendamiseks tuleb ajakohastada ja tugevdada Euroopa intellektuaalomandi süsteemi. Soovin, 
et kehtestataks autoriõiguste täielik ja sidus raamistik, mis võimaldab vastata uutele 
väljakutsetele nagu näiteks digiteerimine. Tuleb lõpule viia ühenduse patendi ja 
patendivaldkonna vaidluste lahendamise ühtse süsteemi üle peetavad läbirääkimised. Selleks 
et Euroopa ettevõtted saaksid täielikult ära kasutada oma innovatsiooni- ja loomepotentsiaali, 
tuleb kehtestada ajakohane intellektuaalomandi raamistik, mis soodustab investeeringuid ja 
tehnoloogilist progressi ning lihtsustab juurdepääsu teadmistele ja teadmiste levikut.

5. Milliseid konkreetseid õigusloomega seotud ja mitteseotud algatusi kavatsete 
esitada ning milline on nende ajakava? Milliseid konkreetseid kohustusi on Teil 
võimalik võtta eelkõige seoses parlamendikomisjonide prioriteetide ja taotlustega, 
mis on lisatud käosolevale dokumendile ning mis kuuluvad Teie 
vastutusvaldkonda? Kuidas Te isiklikult tagaksite õigusakti ettepanekute kõrge 
kvaliteedi?

Ainult tihedama koostööga on finantsteenuste valdkonnas võimalik tagada Euroopa 
ühendatud turu tõhus järelevalve, sealhulgas kriisi ajal. Soovin koostöös parlamendi ja 
nõukoguga viia lõpule Euroopa järelevalvealase reformi. Soovin tagada parimad tingimused 
uue süsteemi ja eelkõige kolme uue järelevalveasutuse rakendamisel ning koostan õigeaegselt 
hinnangu uue süsteemi toimimise kohta. Kavatsen teha komisjonile ettepaneku kriisi 
juhtimise ja lahendamise õigusraamistiku kehtestamiseks. Kõnealuse raamistikuga 
tugevdatakse ja ühtlustatakse kõigis liikmesriikides ja Euroopa Liidus tervikuna kontsernide 
järelevalvet, pöörates eelkõige tähelepanu omavahenditele, likviidsusele ja 
finantsstabiilsusele. Minu vastutusvaldkonda kuuluvad talitused uurivad ka Euroopa hoiuste 
garantiifondi ja kriisilahendusfondi loomise võimalusi. Kriisi ühe õppetunnina tuleb tulevikus 
parandada pankade kapitali kvaliteeti ja tõsta kapitalimäära. Olen ette näinud kapitalinõuete 
direktiivi neljanda läbivaatamise (CRD4), et kehtestada ühenduse õiguses G20 ja Baseli 
pangajärelevalve komitee kavandatud muudatused. Asjakohase järelevalveraamistiku 
kehtestamine kindlustussektoris on oluline väljakutse, millele vastamiseks tuleb vastu võtta 
Solventsus II direktiivi rakendusmeetmed. Kindlad ja tõhusad pensionisüsteemid peavad 
looma kindlustunde Euroopa pensionäridele. Toetan reformi läbiviimist seoses 
tööandjapensioni kogumisasutuste direktiivi läbivaatamisega (tööandjapensioni 
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kogumisasutuste tegevus ja nende järelevalve).

Finantsturgude ja nende infrastruktuuri valdkonnas tuleb veel palju ära teha. Soovin, et läbi 
vaadataks turu kuritarvitamise ja finantsinstrumentide turgude direktiivid. Kavatsen 
komisjonile esitada börsiväliselt kaubeldavaid tuletisinstrumente ning kauplemisjärgseid 
teenuseid ja infrastruktuuri reguleeriva ühtse õigusraamistiku ettepaneku, sealhulgas 
vahendajate hoitavaid väärtpabereid käsitleva õigusakti ettepaneku. Seoses ühtse euromaksete 
piirkonnaga (SEPA) kavatsen ma esitada komisjonile vastuvõtmiseks õigusakti ettepaneku, 
millega kehtestatakse üks või mitu tähtaega SEPA-põhistele toodetele üleminekuks 
otsekorralduste ja ülekannete puhul, samuti ettepaneku valitsemise parandamiseks. Seoses 
finantsteenuste jaeturu valdkonnaga leian, et laenuturu (eelkõige kinnisvaralaenude turg) 
praeguse killustatuse vähendamiseks tuleb esitada algatused vastutustundliku laenamise
edendamiseks. Konkreetselt seoses jaeturul pakutavate finantseerimistoodetega soovin esitada 
õigusraamistiku ettepaneku, et tagada hoiustajate parem teavitamine ja nõustamine. Kavatsen 
keskenduda sanktsioonidega seotud küsimustele.

Seoses ettevõtete valitsemisega tuleb koostada finantseerimisasutuste valitsemist käsitlev 
aruanne, milles esitatakse ettepanekud kriisi tulemusel ilmnenud probleemide lahendamiseks. 
Samuti kavatsen kiiresti esitada aruande finantsteenuste sektori palgapoliitikat käsitleva 
soovituse rakendamise kohta, samuti teen ettepanekud algatuste kohta, mille eesmärk on 
kõrvaldada väärad tasustamistavad. Kavatsen teha sama seoses tippjuhtide palka käsitleva 
soovituse rakendamisega ja vajaduse korral esitan asjakohased ettepanekud. Seoses börsil 
noteeritud äriühingutega avaldatakse peatselt läbipaistvuse direktiivi rakendamise aruanne, 
mille järel esitatakse direktiivi muudatusettepanekud.

Finantsaruandluse valdkonnas on üks minu prioriteet võtta koos meie partneritega, eelkõige 
Ameerika Ühendriikidega, vastu kõrgekvaliteedilised rahvusvahelised 
raamatupidamisstandardid vastavalt G20 soovitustele. Samuti soovin oluliselt parandada 
Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu juhtimist. Seoses VKEdega soovin 
esitada ambitsioonika kava finantsaruandluseeskirjade ajakohastamiseks. Auditeerimise 
valdkonnas olen seadnud esmaseks ülesandeks tõhustada rahvusvahelist koostööd, et viia 
lõpule audiitorite järelevalvesüsteemide vastastikune tunnustamine, ning tagada 
rahvusvaheliste auditistandardite vastvõtmine. Seoses äriühinguõigusega ja vastuseks 
Euroopa Parlamendi soovidele teen ettepaneku, et komisjon süvendatult uuriks äriühingute 
registrijärgse asukoha piiriülese üleviimisega seotud küsimust. Samuti esitan aruande Euroopa 
äriühingu põhikirja toimimise kohta.

Teenustesektor on Euroopa Liidu majanduse mootor. Seega on esmatähtis tagada teenuste 
ühtne turg. Teenuste direktiiviga ettenähtud vastastikune hindamise menetlus, mis viiakse läbi 
2010. aasta jooksul, peaks andma ülevaate olukorrast liikmesriikides ja võimaldama kindlaks 
määrata võimalikud lisameetmed. Turustusteenuste sektori ja jaekaubandussektori 
järelevalvet käsitlev teatis peaks samuti võimaldama olukorda hinnata.

Samuti on teenuste direktiiv hea näide komisjoni jõupingutustest, mille eesmärk on parandada 
direktiivide rakendamist. Parlamendi ja komisjoni koostöö õigusaktide ülevõtmisel muutub 27 
liikmesriigiga Euroopa Liidus üha olulisemaks. Teen ettepaneku jätkata ja tõhustada seda 
koostööd Euroopa kodanike ja ettevõtete huvides. Lisaks tuleb läbi viia 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi täielik hindamine. Kavatsen jätkata ühenduse 
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õigustiku kaitsmist ja kasutada komisjoni volitusi, et kõrvaldada tõkked, mida liikmesriigid 
on püüdnud säilitada. Siseturu nõuetekohase toimimise tagamiseks tuleb teha koostööd 
liikmesriikidega ning töötada välja SOLVIT-võrgustik ja ühtne portaal SMAS (ühtse turu 
abiteenus – Single market assistance service).

Soovin pöörata erilist tähelepanu piiriüleste e-teenuste arendamisele ja tarbijakaitsele, pidades 
silmas nii juurdepääsu kõnealustele teenustele kui ka teenuste kasutamist sel viisil, et 
suurendada tarbijate usaldust.

Intellektuaalomandi valdkonnas soovin välja töötada sidusa õigusraamistiku. Aitaksin lõpule 
viia ühenduse patenti ja patendivaldkonna vaidluste lahendamise süsteemi käsitlevate 
õigusaktide väljatöötamise. Olen ette näinud ka kaubamärke käsitleva õigusraamistiku 
ajakohastamise. Soovin tugevdada õigustega seotud õigusraamistikku, mille täiendamiseks 
käivitatakse võltsimise ja piraatluse seirekeskus. 

Riigihangete eeskirjad peavad tugevdama tööstuse konkurentsivõimet ja võimaldama 
ametiasutustel osta tooteid või teenuseid, millel on parim hinna ja kvaliteedi suhe. Meie 
poliitika peab arenema ja võimaldama kasutada riigihankeid, et stimuleerida uuenduslike ning 
keskkonnasõbralike toodete ja teenuste nõudlust või soodustada sotsiaalset kaasatust. 
Vastuseks parlamendi soovile olukorda selgitada, kavatsen ma esitada tõlgendava teatise. 
Olen veendunud, et tuleb uurida, kas oleks vaja parandada eeskirju, et lihtsustada juurdepääsu 
riigihangetele, eelkõige VKEde puhul. Selleks on ette nähtud direktiivide hindamine, mille 
põhjal on võimalik neid hiljem ajakohastada. Kavatsen lõpule viia mõju hindamise ja muud 
ettevalmistustööd, et töötada välja õigusakti ettepanek kontsessioonide valdkonnas. Seoses 
parema õigusloomega üritan kogu ametiaja jooksul tagada, et kõigi õigusakti ettepanekute 
puhul koostatakse mõjuhinnang, sealhulgas kavandatud õigusakti sotsiaalse mõju hinnang. 
Lihtsustamise ja halduskoormuse vähendamise valdkonnas kavatsen jätkata tehtud 
jõupingutusi ning algatada äriühinguõiguse neljanda ja seitsmenda direktiivi läbivaatamise.


