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KANDIDATO Į KOMISIJOS NARIUS ATSAKYMAI Į EUROPOS 

PARLAMENTO KLAUSIMYNĄ

Michel BARNIER

(Vidaus rinka ir paslaugos)

Bendroji kompetencija, nusiteikimas dirbti Europos labui ir asmeninis 
savarankiškumas

1. Į kuriuos Jūsų asmeninės kvalifikacijos ir patirties aspektus turėtų būti ypač 
atsižvelgta svarstant galimybę Jus paskirti Komisijos nariu? Kurie iš šių aspektų 
itin svarbūs siekiant, kad būtų skatinamas bendrasis Europos interesas, ypač 
srityje, už kurią būtumėte atsakingas? Kas Jus motyvuoja? Kaip galėtumėte 
įtikinti Europos Parlamentą savo savarankiškumu? Kaip užtikrintumėte, kad dėl 
Jūsų ankstesnės, dabartinės ar būsimos veiklos nekils jokių abejonių dėl Jūsų 
pareigų vykdymo Komisijoje?

Mano darbas Europos labui, kuris penkiolika metų buvo visų oficialių mano pareigų 
pagrindas, sutapo su mano politinės karjeros pradžia. Prieš tai ėjęs Aplinkos apsaugos 
ministro pareigas, 1995 m. buvau paskirtas už Europos reikalus atsakingu ministru, įgaliotu 
derėtis ir dėl Amsterdamo sutarties, vėliau man teko eiti pirmininkaujančiojo Europos reikalų 
delegacijai Prancūzijos senate pareigas, vėliau 1999–2004 m. Romano Prodžio 
vadovaujamoje Komisijoje ėjau už regionų politiką atsakingo Komisijos nario pareigas. O 
šiandien esu siūlomas į antros kadencijos José Manuel Barroso Komisijos nario pareigas.

Europos labui dirbau ne tik Briuselyje kaip Komisijos narys, bet ir Prancūzijos 
vadovaujamoje Europos Sąjungoje 2008 metų antrą pusmetį eidamas labai įdomias Tarybos 
pirmininko, atsakingo už žemė ūkį ir žuvininkystę, pareigas, taip pat pastaruosius 6 mėnesius 
kaip Europos Parlamento deputatas. Galimybė dirbti šiose trijose institucijoje man buvo tikra 
sėkmė ir garbė. 

Nuo pat savo politinės karjeros pradžios visad siekiau, kad Europa priartėtų prie žmonių, todėl 
1995 m. pradėjau kampaniją „Dialogas Europai“, per kurią kiekvieną savaitę vykdavau į 
skirtingus Prancūzijos teritorinius departamentus kalbėtis su žmonėmis ir aiškinti su Europa 
susijusius klausimus. Taip pat dėl šių įsitikinimų 2005 m. būdamas užsienio reikalų ministru 
nedvejodamas pasisakiau už Europos Sąjungos Konstituciją. Dėl tos pačios priežasties 
džiaugiausi galėdamas dalyvauti Prancūzijoje organizuojant birželio mėnesį vykusius 
rinkimus į Europos Parlamentą. 

Visus šiuos metus mano įsitikinimai dėl Europos niekada nesusvyravo. Jei mano kandidatūra 
eiti už vidaus rinką ir paslaugas atsakingo Komisijos nario pareigas bus patvirtinta, toliau 
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kasdieniniu darbu sieksiu Europą priartinti prie piliečių, nuolat vyksiu į atskiras valstybes 
nares kalbėtis su deputatais, ekonomikos ir profsąjungų veikėjais bei ES piliečiais. Jau 
daugiau kaip dešimt metų Prancūzijoje nebesu nei vietos, nei nacionalinio lygmens deputatas. 
Deputatu buvau 27 metus, tačiau laikau, kad turiu visiškai atsiduoti Europai skirtam darbui. 

Kaip ir kiti Komisijos nariai ir kaip tai dariau anksčiau tapęs Komisijos nariu, atsakingu už 
regioninę politiką, įsipareigoju skrupulingai laikytis Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 
ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 245 straipsnio ir Komisijos narių elgesio kodekso 
nuostatų. Darbo trijose Europos institucijose patirtis ir darbo su Europos Parlamentu ir Taryba 
patirtis dabar man bus labai naudinga tęsiant vidaus rinkos integravimo ir paslaugų srities 
darbus. Įgyta patirtis man ypač bus naudinga užmezgant nuoširdų Parlamento ir Tarybos 
dialogą, kad bendrojo Europos intereso būtų siekiama kartu.

Kadangi man teko bendradarbiauti rengiant kai kurias paskutiniąsias sutartis (Amsterdamo, 
Nicos, Konventą ir kitas), jose nustatytus įsipareigojimus labai gerbiu ir pats kartu su savo 
darbuotojais įsipareigoju skatinti bendrąjį Europos interesą ir nesiimti veiksmų, kurie galėtų 
sukelti net mažiausią abejonę dėl mano veiklos Europos labui. Visapusiškai sieksiu, kaip tai 
visad dariau, kad komandiruotėse ir susitikimuose visoms valstybėms narėms būtų skiriamas 
vienodas dėmesys.

Įsipareigojimų vykdymas ir bendradarbiavimas su Europos Parlamentu bei jo 
komitetais

2. Kaip vertintumėte savo vaidmenį Komisijos narių kolegijoje? Kaip apibrėžtumėte 
savo atsakomybę ir atskaitomybę Parlamentui už savo ir už Jums pavaldžių 
departamentų veiklą?

Veikianti Europa – tai pasiūlymus teikianti, skatinanti Komisija, ir sprendimus kartu 
priimantys Parlamentas bei Taryba. Kiekviena institucija, sutvirtinusi savo įgaliojimus 
Lisabonos sutartimi, užima savo vietą ir atlieka savo vaidmenį. 

Vidaus rinkos ir paslaugų klausimai bus labai svarbūs atgaivinant augimą. Kaip už vidaus 
rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys ir Kolegijos narys, ketinu ir toliau šį politinį 
vaidmenį patikėti Europos Komisijai. Tai atliksiu keliaudamas ir susitikdamas su Europos 
piliečiais, siūlydamas projektus ir veiksmus man pavestose srityse ir aktyviai dalyvaudamas 
Kolegijos darbe. 

Man pavesta sritis artimai susijusi su daugeliu įmonių, vartotojų ir Europos piliečių gyvenimo 
aspektų. Šie klausimai dėl savo prigimties yra persipynę ir turės būti derinami su daugelio 
kitų mano Komisijos kolegų veikla.

Europos politikos įsipareigojimas turi būti matomas visais lygmenimis, kaip pavyzdžiui, 
konstruktyviuose ir pasitikėjimu pagrįstuose pagrindinių sprendimo priėmimo veikėjų –
Parlamento ir Tarybos – santykiuose. Esu įpratęs visapusiškai prisiimti politinę atsakomybę, 
kaip tai dariau eidamas ankstesnes pareigas, informuoti Parlamentą ir artimai su juo 
bendradarbiauti svarstant įvairius klausimus. 

Kadangi pats dalyvavau birželio 7 d. vykusiuose visuotiniuose rinkimuose, gerai žinau, kokį 
svarbų vaidmenį demokratiniuose Europos debatuose atlieka kiekvienas Parlamento narys. 
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Jei būsiu paskirtas į Komisijos nario pareigas, sieksiu sukurti naują diskusijų pagrindą su 
Parlamento nariais; sieksiu, kad tas pagrindas, į kurį remsis kiekviena institucija, atlikdama 
sutartyse numatytą vaidmenį, būtų atsakomybė ir pasitikėjimas. 

Manau, kad man atliekant pareigas, susijusias su vidaus rinka ir paslaugomis, Europos 
Parlamentas yra patikimas bendradarbiavimo partneris, kad šie klausimai taptų aktualesni 
piliečiams. Kaip sakė Jacques’as Delors’as, „vidaus rinkos neįsimylėsi“, visgi šie klausimai 
svarbūs mūsų visų europiečių – verslininkų, vartotojų, keleivių – gyvenime. Jau 50 metų 
vidaus rinka yra Europos integracijos variklis, ir aš esu įsitikinęs, kad Europos Parlemento 
deputatai atlieka svarbiausią vaidmenį mums siekiant iš naujo užmegzti ryšį su piliečiais, kad 
būtų suprasti jų rūpesčiai ir ši didžiulė rinka tarnautų jų poreikiams. Taigi patikinu, kad galite 
tikėtis mano palaikymo dirbant šia kryptimi.

3. Kokius ypatingus įsipareigojimus esate pasirengęs (pasirengusi) prisiimti, kad būtų 
užtikrinta daugiau skaidrumo, paskatintas bendradarbiavimas ir veiksmingai 
įgyvendintos Parlamento pozicijos bei raginimai imtis teisėkūros iniciatyvų, taip 
pat Lisabonos sutarties įsigaliojimo požiūriu? Ar esate pasirengęs (pasirengusi) 
teikti Parlamentui, kaip ir Tarybai, informaciją ir dokumentus, susijusius su 
planuojamomis iniciatyvomis ar vykdomomis procedūromis?

Lisabonos sutarties įsigaliojimas ir platesnis bendro sprendimo procedūros (įprasta teisėkūros 
procedūra) taikymas, šiandien yra didelis žingsnis į priekį Bendrijos sprendimų priėmimo 
skaidrumo link. Tuo institucijos bus priartintos prie piliečių dar šiek tiek labiau, kaip to jau 
seniai siekiu. Šį naują pagrindą diskusijoms Komisija, Parlamentas ir Taryba turės sukurti 
kartu, kad Bendrijos sprendimų priėmimas taptų labai aiškus, ir aš taip pat esu pasiryžęs 
dalyvauti atliekant šią užduotį, ypač bendradarbiaudamas su Parlamento komitetais, 
atsakingais už mano veiklos sritis. Taigi, pareiškiu esąs pasiryžęs Parlamentui pakvietus 
dalyvauti komitetų posėdžiuose ir tiesiogiai bendrauti su suinteresuotais nariais.

Diskutuojant ir bendradarbiaujant turėtų padidėti skaidrumas ir pasitikėjimas. Mano kabinete 
dirbs konkrečiai už šį bendradarbiavimą atsakingas patarėjas, užtikrinu, kad jis bus 
visapusiškai pasiruošęs dirbti su jumis. Savaime suprantama, įsipareigoju laikytis visų mūsų 
abiejų institucijų santykius reglamentuojančio Bendrojo susitarimo nuostatų. 

Be to, kadangi Europos Parlamentas ir Taryba kartu atlieka teisėkūros darbą, mano nuomone, 
natūralu ir pageidautina, kad teisėkūros procedūrų dokumentų klausimu su abiem 
institucijomis būtų elgiamasi vienodai. 

Klausimai, susiję su politika 

4. Kokius tris svarbiausius Jums siūlomos srities prioritetus išskirtumėte prireikus 
atsižvelgdamas (atsižvelgdama) į finansų, ekonominę ir socialinę krizę, taip pat į 
problemas, susijusias su tvariu vystymusi?

1. Atgaivinti vidaus rinką: Vidaus rinka yra Europos augimo variklis. Ginti vidaus rinką –
reiškia tikrinti, kaip valstybės narės taiko acquis communautaire ir visiems užtikrinti vienodas 
taisykles be trukdžių ir diskriminavimo. Dėsiu visas pastangas, ypač kuriant pagalbos 
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priemones piliečiams ir įmonėms. Ekonomikos, socialinė ir finansų krizė parodė, kad reikia iš 
esmės įvertinti vidaus rinką, ieškant naujų augimo ir užimtumo šaltinių, taip pat sustiprinti 
Europos Sąjungos poziciją pasaulyje. Tai reiškia – atlikus rinkos veikimo studijas nustatyti 
sritis, kuriose vidaus rinka neišnaudoja viso savo potencialo, pateikti naujų priemonių 
pasiūlymus, kad piliečių ir MVĮ labui būtų atkurtas augimas. Dirbant šia kryptimi bus svarbu 
stiprinti socialinius tų priemonių aspektus.

2. Išeiti iš krizės ir užtikrinti finansų sistemos stabilumą, kartu apsaugant indėlininkus:
Pasisakau už tai, kad Europos finansų sektorius būtų dinamiškas, protingai reguliuojamas ir 
veiksmingai prižiūrimas. Tai gyvybiškai svarbu, jei norime susigrąžinti indėlininkų ir 
investuotojų pasitikėjimą – mūsų ekonomikos atsigavimas iš dalies priklauso nuo to 
pasitikėjimo. Tai pat reikės nustatyti veiksmingos priežiūros taisykles, tuo pačiu nesukuriant 
perdėtų trukdžių. Mano nuomone, reikia pasiekti penkis tikslus, kad finansų sistemai būtų 
sukurti tvirti ir teisingi pagrindai: i) finansų sektorius turi tarnauti tvariam augimui, ii) 
sektorius turi tapti teisingesnis, o vartotojai, indėlininkai ir MVĮ tinkamai apsaugoti, iii) 
sektoriuje turi būti taikoma griežtesnė tvarka, finansinės įstaigos turi būti geriau prižiūrimos ir 
geriau koordinuojama Europos lygmeniu, iv) turi būti sukurtos krizių valdymo priemonės, v) 
būti lyderiais, siekiant rasti bendrus sprendimus pasaulio lygmeniu. Tuo tikslu svarbiausia, 
kad Sąjunga aktyviai dalyvautų G-20 ir kitų tarptautinių institucijų darbe, taip pat vystytų 
santykius su pagrindiniais partneriais. 

3. Kurti, žiniomis pagrįstą ekonomiką: Ketinu mūsų intelektinės nuosavybės teisių strategiją 
pritaikyti naujoms užduotims. Kad būtų skatinama žinių ekonomika, Europos intelektinės 
nuosavybės sistemą reikia modernizuoti ir sustiprinti. Siekiu, kad būtų sukurtas visapusiškas 
ir nuoseklus intelektinės nuosavybės pagrindas, kad būtų galima susidoroti su naujomis 
užduotimis, tokiomis kaip skaitmeninimas. Turi būti užbaigtos derybos dėl Bendrijos patento 
ir suvienodintos patentų ginčų nagrinėjimo sistemos. Kad įmonės galėtų išnaudoti visą 
inovacijų ir kūrybinį potencialą, reikalingas šiuolaikiškas intelektinės nuosavybės pagrindas, 
kuriuo būtų skatinamos investicijos ir technologijų pažangą, būtų palengvinta prieiga prie 
žinių ir jos būtų geriau skleidžiamos.

5. Kokias specifines teisėkūros ir su teisės aktų leidyba nesusijusias iniciatyvas 
rengiatės pateikti? Kokiu tvarkaraščiu ketinate šiuo tikslu vadovautis? Kokius 
konkrečius Jūsų atsakomybės sričiai aktualius įsipareigojimus, ypač kai jie susiję 
su komitetų (nurodytų priede) prioritetais ir raginimais, galite prisiimti? Kaip 
asmeniškai užtikrintumėte aukštą teisėkūros pasiūlymų kokybę?

Finansinių paslaugų srityje tik aktyvesnis bendradarbiavimas mums leis veiksmingai prižiūrėti 
integruotą Europos rinką, įskaitant krizės laikotarpį. Siekiu kartu su Parlamentu ir Taryba 
užbaigti priežiūros reformą Europoje. Man svarbu užtikrinti, kad naujosios sistemos ir ypač 
trijų naujų institucijų įdiegimas būtų kuo sklandesnis, todėl nustatytu metu parengsiu 
planuojamą naujos sistemos įvertinimą. Ketinu Komisijai pasiūlyti sukurti teisinę krizės 
valdymo ir sprendimo sistemą. Taikant šią sistemą turi būti sustiprinta ir suderinta grupių 
priežiūra akcinio kapitalo, grynųjų lėšų ir finansinio stabilumo požiūriu kiekvienoje valstybėje 
narėje ir visoje Sąjungoje. Man pavaldžios tarnybos taip pat išnagrinės galimybę sukurti 
Europos indėlių garantijų ir bankų problemų sprendimo fondą. Viena iš krizės pamokų –
būtinybė stiprinti bankų akcinio kapitalo kokybę ir lygį. Planuoju atlikti ketvirtąją direktyvos 
dėl reguliuojamojo kapitalo peržiūrą (CRD4), kad į Bendrijos teisę būtų įtraukti G20 
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darbotvarkės ir Balio komiteto darbo klausimai. Šiuolaikinių pagrindų sukūrimas draudimo 
sektoriui prižiūrėti yra labai svarbus, atitinkamas pagrindas bus sukurtas priėmus II direktyvos 
dėl mokumo taikymo priemones. Europos pensininkams turi būti sudaryta galimybė naudotis 
patikima ir veiksminga pensijų sistema. Siekiu, kad persvarstant ĮPPS direktyvą (dėl įstaigų, 
atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros) būtų atlikta reforma.

Dar daug reikia nuveikti finansų rinkų ir jų infrastruktūrų srityje. Norėčiau, kad būtų iš naujo 
svarstomos piktnaudžiavimo rinka direktyva ir Finansinių priemonių rinkų direktyva.
Komisijai pasiūlysiu suderintą teisinį pagrindą dėl ne biržos išvestinių priemonių (nebiržinė 
rinka), tai pat dėl po prekybos teikiamų paslaugų veiklos ir infrastruktūrų, įskaitant teisės akto 
pasiūlymą dėl tarpininko laikomų vertybinių popierių. Bendros mokėjimo eurais erdvės (angl. 
SEPA) klausimu Kolegijai ketinu pasiūlyti patvirtinti teisės aktą, pagal kurį būtų nustatyta (-s) 
galutinis(-iai) terminas (-ai ), iki kurio būtų pereita prie SEPA produktų atliekant tiesioginį 
debetą ir mokėjimus, taip pat pasiūlyti priemones administravimui gerinti. Mano nuomone, 
dabar esant dideliam paskolų, ypač nekilnojamojo turto, susiskaidymui mažmeninių 
finansinių paslaugų sektoriuje, turime imtis priemonių paskolų ir atsakingo kreditavimo 
klausimais. Konkrečiai mažmeninių finansinių paslaugų srityje, norėčiau pasiūlyti suderintą 
teisinį pagrindą, kad indėlininkai būtų geriau informuojami ir jiems teikiamo tinkami 
patarimai. Ketinu dirbti nuobaudų klausimais. 

Įmonių valdymo klausimais pateiksiu finansinių įstaigų valdymo ataskaitą, kurioje bus 
pasiūlymai, kaip spręsti krizės sukeltas problemas. Taip pat ketinu greitai pateikti 
Rekomendacijų dėl atlyginimo finansinių paslaugų sektoriuje įgyvendinimo ataskaitą bei 
imsiuosi kitų iniciatyvų, kuriomis siekiama išvengti nepagrįstai didelių atlyginimų praktikos. 
Panašių veiksmų imsiuosi dėl Rekomendacijos dėl direktorių atlyginimų įgyvendinimo, ir 
prireikus pateiksiu tinkamus pasiūlymus. Skaidrumo direktyvos taikymo biržų prekybos 
sąrašuose esančioms bendrovėms ataskaita bus paskelbta netrukus, o vėliau gali būti pateikti 
pakeitimų pasiūlymai.

Vienas iš mano prioritetų finansinės atskaitomybės srityje – pasiekti, kad visi partneriai, ypač 
JAV, patvirtintų aukštos kokybės pasaulinius apskaitos standartus, kaip nustatyta G-20 
rekomendacijose. Sieksiu iš esmės pagerinti TASV (TASKF) valdymą. Mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ketinu pasiūlyti plataus užmojo apskaitos taisyklių modernizavimo 
projektą. Privalomojo audito srityje mano prioritetai – tarptautinio bendradarbiavimo 
vystymas, kuris sudarytų galimybę taikyti abipusio auditorių priežiūros sistemų pripažinimą, 
ir patvirtinti tarptautinius apskaitos standartus. Bendrovių teisės klausimais, atsižvelgdamas į 
Europos Parlamento išreikštus pageidavimus, pasiūlysiu Komisijai išsamiau apsvarstyti 
tarpvalstybinio bendrovės registruotos buveinės perkėlimo klausimą. Taip pat pateiksiu 
Europos bendrovės statuto veikimo ataskaitą.

Paslaugų sektorius – Sąjungos ekonomikos variklis. Taigi, bendros paslaugų rinkos sukūrimas 
yra prioritetas. 2010 metais vykdant paslaugų direktyvoje numatytą abipusio vertinimo 
procesą, turėtų būti sudaryta galimybę nustatyti bendrą valstybių narių padėtį vaizdą ir 
papildomų veiksmų poreikius. Komunikatas dėl platinimo paslaugų ir mažmeninės prekybos 
sektoriaus priežiūros taip pat suteiks galimybę ištirti susidariusią padėtį.

Paslaugų direktyva taip pat yra geras Komisijos pastangų pagerinti direktyvų įgyvendinimą 
pavyzdys. 27 valstybes subūrusioje Sąjungoje Parlamento ir Komisijos bendradarbiavimas 
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teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę tampa vis intensyvesnis. Siūlau tokį 
bendradarbiavimą Europos piliečių ir bendrovių labui tęsti ir stiprinti. Be to, bus atliktas 
išsamus profesinės kvalifikacijos pripažinimo direktyvos įvertinimas. Toliau ginsiu Bendrijos 
acquis ir pasinaudosiu Komisijos galiomis panaikinti valstybių narių vis dar išlaikomas 
kliūtis. Tačiau geram vidaus rinkos veikimui užtikrinti taip pat reikės dirbti kartu su 
valstybėmis narėmis ir sukurti SOLVIT ir vieną portalą SMAS (angl. Single market assistance 
service).

Ypatingą dėmesį norėčiau skirti internetu teikiamomis paslaugomis nepaisant sienų ir 
vartotojų apsaugai, tiek dėl paslaugų prieinamumo, tiek dėl naudojimosi jomis, kad išaugtų 
vartotojų pasitikėjimas. Intelektinės nuosavybės teisių srityje norėčiau sukurti suderintą 
teisinį pagrindą. Dirbsiu, kad būtų baigti Bendrijos patento ir suvienodintos patentų ginčų 
nagrinėjimo sistemos teisėkūros darbai. Taip pat planuoju modernizuoti teisinį prekės ženklų 
pagrindą. Noriu sustiprinti teisinius pagrindus, susijusius su teisių apsauga, taip pat siekti, kad 
pradėtų veikti prekių klastojimo ir piratavimo stebėsenos įstaiga. 

Viešųjų pirkimų taisyklės turi skatinti verslo konkurencingumą ir suteikti galimybę valstybės 
institucijoms įsigyti prekes ir paslaugas geriausiu kokybės ir kainos santykiu. Mūsų politika 
turi vystytis ir viešieji pirkimai turi skatinti novatoriškų, aplinką tausojančių ir socialinę 
aprėptį skatinančių prekių ir paslaugų paklausą. Šiuo klausimu ketinu pateikti aiškinamąjį 
komunikatą, kuriuo bus atsakyta į Parlamento prašymą pateikti išaiškinimus. Esu įsitikinęs, 
kad būtina išnagrinėti, ar įmanoma patobulinti pačias taisykles, kad būtų lengviau dalyvauti 
viešuosiuose pirkimuose (ypač MVĮ). Šiuo tikslu planuojama patobulinti direktyvas, sudarant 
galimybę vėliau jas modernizuoti. Bus užbaigta poveikio analizė ir kiti parengiamieji darbai, 
kad būtų galima parengti teisės akto projektą koncesijos srityje. Geresnio reglamentavimo 
srityje sieksiu, kad per mano kadenciją prie visų teisės aktų projektų būtų pridėta poveikio, 
įskaitant socialinio teisės akto projekto poveikio, analizė. Supaprastinimo ir administracinės 
naštos mažinimo srityje ketinu tęsti pradėtus darbus ir iš naujo apsvarstyti 4-ąją ir 7-ąją 
bendrovių teisės direktyvas.


