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ODPOWIEDZI KANDYDATA NA KOMISARZA

NA PYTANIA

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Michel BARNIER

(rynek wewnętrzny i usługi)

Ogólne kompetencje, zaangażowanie w sprawę europejską, niezależność osobista

1. Jakie aspekty Pańskich kwalifikacji i doświadczenia mają szczególne znaczenie dla 
bycia komisarzem i promowania ogólnego interesu europejskiego, zwłaszcza w 
obszarze, za który byłby Pan odpowiedzialny? Co skłania Pana do ubiegania się to 
o stanowisko? W jaki sposób może Pan wykazać przed Parlamentem Europejskim 
swoją niezależność oraz zapewnić, że wszelka działalność prowadzona w 
przeszłości, w chwili obecnej oraz w przyszłości nie będzie poddawać w wątpliwość 
sprawowanych przez Pana obowiązków w Komisji?

Moje zaangażowanie w sprawę europejską rozpoczęło się wraz z początkiem mojej kariery w 
polityce i stanowiło podstawę wszystkich oficjalnych funkcji, jakie pełniłem od ponad 15 lat. 
Byłem ministrem ochrony środowiska, następnie w 1995 r. zostałem mianowany na 
stanowisko ministra odpowiedzialnego za sprawy europejskie i negocjacje traktatu z 
Amsterdamu, następnie przewodniczyłem delegacji ds. europejskich we francuskim Senacie, 
po czym zostałem członkiem Komisji Romano Prodiego, w której w latach 1999-2004 
zajmowałem stanowisko komisarza odpowiedzialnego za politykę regionalną. Obecnie 
zostałem desygnowany na drugą kadencję komisarza europejskiego w Komisji José Manuela 
Barroso.

Zaangażowanie w sprawę europejską kierowało mną zarówno w Brukseli, kiedy pełniłem 
funkcję komisarza, jak i podczas pasjonującego doświadczenia, jakim było przewodniczenie 
Radzie ds. Rolnictwa i Rybołówstwa podczas francuskiej prezydencji UE w drugiej połowie 
2008 r., a także obecnie, od sześciu miesięcy, w roli posła do Parlamentu Europejskiego. 
Służba europejskim interesom w tych trzech instytucjach stanowiła dla mnie niepowtarzalną 
okazję oraz źródło satysfakcji.

Od początku mojej kariery politycznej zawsze pragnąłem przybliżenia Europy do jej 
obywateli – był to powód, dla którego w 1995 r. zapoczątkowałem projekt „Dialog dla 
Europy” („Dialogue pour l’Europe”), w ramach którego odwiedzałem co tydzień inny 
francuski departament, aby podejmować debatę i tłumaczyć w terenie, na czym polega 
Europa. Te same pobudki kierowały mną, gdy w 2005 r. jako minister spraw zagranicznych 
zaangażowałem się w kampanię na rzecz poparcia dla projektu konstytucji dla Unii 
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Europejskiej. Był to wreszcie powód, dla którego byłem szczęśliwy, mając okazję kierować 
we Francji kampanią wyborczą do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009 r. 

Przez te wszystkie lata moje zaangażowanie w sprawę europejską pozostało niezmienne. 
Jeżeli zostanę mianowany na stanowisko komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług, nadal 
we wszystkich mych działaniach będę starał się przybliżać Europę obywatelom, przede 
wszystkim poprzez regularne podróże do różnych państw członkowskich w celu 
podejmowania w terenie dialogu z posłami i radnymi, przedstawicielami gospodarki i 
związków zawodowych oraz obywatelami UE. Od ponad dziesięciu lat nie pełnię we Francji 
wybieralnej funkcji samorządowej ani krajowej. Pełniłem je przez 27 lat, ale uważam, że 
obecnie moje zaangażowanie w sprawę europejską musi być całkowite.

Podobnie jak wszyscy pozostali członkowie Komisji i jak już to czyniłem w przeszłości, gdy 
pełniłem funkcję komisarza ds. polityki regionalnej, zobowiązuję się do skrupulatnego 
przestrzegania przepisów art. 17 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 245 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Kodeksu postępowania komisarzy. Fakt, że miałem 
okazję pełnić funkcje w trzech instytucjach europejskich oraz moje doświadczenie we 
współpracy z Parlamentem Europejskim i z Radą będą mi bardzo pomocne w kontynuacji 
działań niezbędnych do integracji rynku wewnętrznego i usług. Wszystkie moje 
dotychczasowe doświadczenia będą szczególnie użyteczne do ustanowienia szczerego dialogu 
z Parlamentem Europejskim i z Radą, w celu wspólnego działania w interesie europejskim.

Ponieważ brałem udział w przygotowaniu niektórych spośród ostatnich traktatów 
europejskich (amsterdamskiego, nicejskiego, Konstytucji itd.), jestem głęboko przekonany o 
słuszności zobowiązań w nich zawartych. W imieniu własnym oraz wszystkich moich 
współpracowników zobowiązuję się do działania w interesie europejskim i zaniechania 
wszelkich przedsięwzięć, które mogłyby w najmniejszym stopniu zaszkodzić mojej 
działalności w służbie Europy. Podobnie jak dotychczas, równe traktowanie wszystkich 
państw członkowskich będzie dla mnie punktem honoru w moich podróżach służbowych oraz 
podczas spotkań.

Zarządzanie w zakresie przedmiotu działalności oraz współpraca z Parlamentem
Europejskim i jego komisjami

2. Jak oceniłby Pan swoją rolę jako członka kolegium komisarzy? 

Dobrze funkcjonująca Europa to Komisja, która przedstawia propozycje – stanowiąc jej siłę 
napędową – oraz Parlament i Rada, które współdecydują. Każda z tych instytucji, 
wzmocniona w traktacie lizbońskim, ma swoje miejsce i ważną rolę do odegrania.

Kwestie związane ze wspólnym rynkiem oraz usługami będą kluczowe dla pobudzenia 
wzrostu gospodarczego. Jako komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, podobnie jak 
pozostali członkowie Komisji, mam zamiar przyczyniać się do odgrywania przez nią tej roli 
politycznej. Będę to robił poprzez konsultacje, wizyty w terenie, spotkania z obywatelami 
Europy, uruchamianie projektów i inicjatyw w podległych mi dziedzinach oraz aktywne 
uczestnictwo w pracach Komisji.

Odnośny przedmiot działalności obejmuje wiele aspektów życia przedsiębiorstw, 
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konsumentów i obywateli Europy. Są to zagadnienia przekrojowe, które trzeba będzie 
koordynować z działaniami podejmowanymi przez wielu innych komisarzy.

Polityczne zaangażowanie Europy musi się wyrażać we wszystkich dziedzinach, w 
szczególności w konstruktywnych i opartych na zaufaniu relacjach z obydwoma organami 
decyzyjnymi: Parlamentem i Radą. Podobnie jak zawsze podczas pełnienia poprzednich 
funkcji, również teraz zobowiązuję się ponosić pełną odpowiedzialność polityczną w związku 
z pełnioną funkcją oraz informować Parlament o moich inicjatywach i refleksjach i blisko z 
nim współpracować w ich zakresie. 

Bogaty w doświadczenie kandydowania w wyborach powszechnych przy okazji wyborów w 
dniu 7 czerwca 2009 r., jestem w pełni świadomy roli każdego z parlamentarzystów w 
demokratycznym dialogu w Europie.

Jeśli zostanę powołany na stanowisko komisarza, będę dążył do stworzenia wraz z posłami do 
Parlamentu Europejskiego nowych ram debaty opartej na odpowiedzialności i zaufaniu, przy 
poszanowaniu określonych w traktatach ról poszczególnych instytucji.

Uważam Parlament Europejski za solidnego partnera do wspólnego działania na rzecz 
przybliżenia obywatelom kwestii z zakresu powierzonej mi dziedziny rynku wewnętrznego i 
usług. Jak powiedział Jacques Delors, „w rynku wewnętrznym nie można się zakochać”, 
niemniej związane z nim kwestie dotyczą bezpośrednio nas wszystkich, nas –
Europejczyków: przedsiębiorców, konsumentów, turystów itd. Od pięćdziesięciu lat rynek 
wewnętrzny jest motorem integracji europejskiej i jestem przekonany, że jako przedstawiciele 
wybrani przez naszych współobywateli posłowie do Parlamentu Europejskiego odgrywają 
ogromną rolę w dążeniu do zrozumienia przez nich jego wyzwań i doprowadzeniu do tego, by 
ten ogromny rynek rzeczywiście im służył. Mogą Państwo liczyć z mojej strony na wsparcie i 
współpracę w tym dążeniu.

3. Jakie konkretne zobowiązania jest Pan gotowy poczynić w zakresie zwiększonej 
przejrzystości, ściślejszej współpracy oraz skutecznych działań podejmowanych w 
związku ze stanowiskami Parlamentu oraz jego wnioskami legislacyjnymi, w tym 
również w świetle wejścia w życie traktatu lizbońskiego? W związku z 
planowanymi inicjatywami lub procedurami w toku, czy jest Pan gotowy 
udostępnić Parlamentowi informacje i dokumenty w równym stopniu, co Radzie?

Wejście w życie traktatu z Lizbony i rozszerzenie procedury współdecyzji (zwykłej 
procedury ustawodawczej) oznaczają dziś prawdziwy postęp w zakresie przejrzystości 
wspólnotowego procesu decyzyjnego. Przyczyni się on do zbliżenia obywateli do instytucji, 
którego od dawna pragnąłem. W celu uczynienia decyzji wspólnotowych całkowicie 
zrozumiałymi trzeba będzie wspólnie stworzyć nowe ramy debaty między Komisją, 
Parlamentem i Radą. Jestem zdecydowany zaangażować się w to zadanie, w szczególności 
przez współpracę z komisjami parlamentarnymi związanymi tematycznie z moim 
przedmiotem działalności. W związku z tym deklaruję gotowość do stawiania się na 
zaproszenia Parlamentu na zebrania komisji oraz do bezpośredniej komunikacji z 
zainteresowanymi posłami.

Ten wkład na rzecz dialogu i współpracy pozwoli na zwiększenie przejrzystości i zaufania. W 
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moim gabinecie przewiduję stanowisko doradcy odpowiedzialnego właśnie za tę współpracę i 
zapewniam, że będzie on całkowicie dyspozycyjny. Zobowiązuję się oczywiście do 
przestrzegania wszystkich przepisów porozumienia ramowego w sprawie stosunków między 
naszymi dwiema instytucjami.

Ponadto, jako że Parlament Europejski i Rada pełnią rolę współlegislatorów, uważam za 
normalne i pożądane, by traktować je równorzędnie, jeżeli chodzi o dokumenty związane z 
procedurami legislacyjnymi.

Zagadnienia związane ze strategiami politycznymi

4. Jakie są trzy priorytety, do realizacji, których będzie Pan dążył w ramach swoich 
kompetencji, biorąc pod uwagę, w uzasadnionych przypadkach, kryzys finansowy, 
gospodarczy i społeczny oraz zagadnienia związane ze zrównoważonym i trwałym 
wzrostem?

1. Ponowne ożywienie jednolitego rynku: Jednolity rynek to siła napędowa wzrostu 
gospodarczego w Europie. Ochrona rynku wewnętrznego wymaga kontroli stosowania 
dorobku wspólnotowego przez państwa członkowskie i zapewnienia jednakowych zasad dla 
wszystkich, bez barier i dyskryminacji. Nie będę szczędził wysiłków, zwłaszcza w zakresie 
rozwoju narzędzi pomocy dla obywateli i przedsiębiorstw. Kryzys finansowy, gospodarczy i 
społeczny wykazał potrzebę gruntownej oceny jednolitego rynku w celu znalezienia nowych 
źródeł wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, które pozwoliłyby wzmocnić pozycję Unii 
Europejskiej na arenie światowej. Wymaga to określenia na podstawie badań funkcjonowania 
rynków oraz dziedzin, w jakich potencjał wspólnego rynku nie jest jeszcze w pełni 
wykorzystany, a także zaproponowania nowych rozwiązań, które pozwolą ożywić wzrost 
gospodarczy dla dobra obywateli i MŚP. Trzeba będzie przy tym zwrócić szczególną uwagę 
na wymiar społeczny planowanych środków.

2. Wyjście z kryzysu i zapewnienie stabilności systemu finansowego, który chroni 
oszczędzających: Jestem zwolennikiem takiego sektora finansowego w Europie, który byłby 
dynamiczny, mądrze regulowany i skutecznie nadzorowany. Jest to konieczne, jeżeli chcemy 
odzyskać zaufanie oszczędzających i inwestorów, od którego częściowo zależy ożywienie 
naszej gospodarki. Trzeba będzie również określić system skutecznej regulacji, unikając 
jednocześnie tworzenia nadmiernych barier. Moim zdaniem stworzenie solidniejszych i 
sprawiedliwszych podstaw naszego systemu finansowego obejmuje pięć celów: (i) sektor 
finansowy w służbie zrównoważonego rozwoju, (ii) sektor sprawiedliwszy, zapewniający 
prawidłową ochronę konsumentów, oszczędzających oraz MŚP, (iii) sektor bardziej 
zdyscyplinowany, z lepszą kontrolą instytucji finansowych i szerszą koordynacją na szczeblu 
europejskim, (iv) stworzenie narzędzi umożliwiających zarządzanie w sytuacjach 
kryzysowych, (v) wreszcie odgrywanie roli prekursora w poszukiwaniu wspólnych rozwiązań 
w skali światowej. W tym celu niezbędne jest uczestnictwo Unii w pracach G-20 i innych 
instytucji międzynarodowych oraz rozwój stosunków z naszymi najważniejszymi partnerami.

3. Stworzenie gospodarki opartej na wiedzy: Moim zamiarem jest dostosowanie naszej 
strategii w zakresie praw własności intelektualnej do nowych wyzwań. Europejski system 
własności intelektualnej wymaga modernizacji i wzmocnienia, tak by promował gospodarkę 
opartą na wiedzy. Chciałbym stworzenia kompletnych i spójnych ram dla praw autorskich, 
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które umożliwią odpowiedź na nowe wyzwania, jak np. digitalizacja. Trzeba doprowadzić do 
końca negocjacje w sprawie patentu wspólnotowego oraz jednolity system rozwiązywania 
sporów w dziedzinie patentów. Aby europejskie przedsiębiorstwa mogły w pełni 
wykorzystywać swój potencjał innowacyjności i kreatywności, potrzebne są nowoczesne 
ramy własności intelektualnej, stymulujące inwestycje i postęp technologiczny, a także 
ułatwiające dostęp do wiedzy i jej rozpowszechnianie.

5. Jakie konkretne legislacyjne i nielegislacyjne inicjatywy zamierza Pan przedstawić 
i zgodnie z jakim harmonogramem? Do czego może się Pan konkretnie zobowiązać, 
w szczególności w zakresie priorytetów komisji parlamentarnych oraz wniosków 
dołączonych do niniejszej ankiety, które obejmuje Pana przedmiot działalności? W 
jaki sposób ze swej strony zapewni Pan wysoką jakość projektów legislacyjnych?

W dziedzinie usług finansowych wyłącznie poszerzona współpraca może umożliwić nam 
zapewnienie skutecznego nadzoru zintegrowanego rynku europejskiego, również w czasie 
kryzysu. Wraz z Parlamentem i Radą chciałbym doprowadzić do końca reformę systemu 
nadzoru w Europie. Zależy mi na dopilnowaniu, by nowy system, a w szczególności trzy 
nowe organy, zostały utworzone w możliwie najlepszych warunkach i w odpowiednim czasie 
przygotuję ocenę, która została przewidziana w odniesieniu do tego nowego systemu. Mam 
zamiar zaproponować Komisji stworzenie ram prawnych zarządzania w sytuacjach 
kryzysowych i rozwiązywania takich sytuacji. Ramy te powinny wzmacniać i ujednolicać 
nadzór nad konsorcjami w zakresie kapitału własnego oraz płynności i stabilności finansowej 
każdego z państw członkowskich oraz całej Unii Europejskiej. Moje służby zbadają również 
możliwość wdrożenia europejskiego funduszu gwarancji depozytów i rozwiązywania sytuacji 
kryzysowych. Jedną z lekcji na przyszłość wynikających z kryzysu jest konieczność 
wzmocnienia jakości i poziomu kapitału własnego banków. Planuję czwarty przegląd 
dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych, w celu uwzględnienia w prawie 
wspólnotowym agendy G-20 oraz prac komitetu bazylejskiego. Ważnym wyzwaniem jest 
stworzenie nowoczesnych ram nadzoru w sektorze ubezpieczeń, co przełoży się na przyjęcie 
środków wykonawczych dyrektywy „Wypłacalność II”. Europejscy emeryci muszą korzystać 
z bezpiecznych i skutecznych systemów świadczeń emerytalnych. Chciałbym, aby przegląd 
dyrektywy w sprawie funduszy emerytalnych (dotyczącej działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami) był okazją do 
reformy.

W zakresie rynków finansowych i ich infrastruktury jest jeszcze dużo do zrobienia. 
Chciałbym zmian w dyrektywie w sprawie nadużyć na rynku oraz w dyrektywie w sprawie 
rynków instrumentów finansowych. Przedstawię Komisji propozycję spójnych ram prawnych 
pozagiełdowych instrumentów pochodnych oraz działalności i infrastruktury rozliczania i 
rozrachunku transakcji, w tym wniosek legislacyjny w sprawie papierów wartościowych 
będących w posiadaniu instytucji pośredniczących. W odniesieniu do jednolitego obszaru 
płatności w euro (SEPA) mam zamiar zgłosić do zatwierdzenia przez komisarzy inicjatywę 
legislacyjną, której celem będzie ustanowienie ostatecznego terminu lub ostatecznych 
terminów przejścia na produkty SEPA w zakresie poleceń zapłaty i przelewów, jak również 
inicjatywy zmierzającej do poprawy zarządzania. Jestem przekonany, że jeżeli chodzi o 
detaliczne usługi finansowe, wobec obecnego rozdrobnienia rynku kredytów, w szczególności 
mieszkaniowych, powinniśmy przedstawić inicjatywy dotyczące odpowiedzialnego 
udzielania i zaciągania pożyczek. Jeżeli zaś chodzi konkretnie o detaliczne produkty 
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finansowe, chciałbym zgłosić wniosek w sprawie spójnych ram prawnych, które zapewniłyby 
oszczędzającym lepszą informację i lepsze doradztwo. Mam zamiar dokładnie 
przeanalizować temat sankcji.

W odniesieniu do ładu korporacyjnego przedstawię sprawozdanie w sprawie zarządzania w 
instytucjach finansowych, które będzie zawierać propozycje zapobiegania niedociągnięciom 
uwidocznionym przez kryzys. Mam również zamiar przedstawić w krótkim czasie 
sprawozdanie z wdrażania zalecenia w sprawie wynagrodzeń w sektorze usług finansowych 
oraz innych inicjatyw zmierzających do wyeliminowania nadużyć w dziedzinie praktyk w 
zakresie wynagrodzeń. Podobne działania przewiduję w odniesieniu do wdrażania zalecenia 
w sprawie wynagrodzeń dyrektorów, opatrzonego w razie potrzeby odpowiednimi 
propozycjami. W odniesieniu do spółek giełdowych wkrótce zostanie opublikowane 
sprawozdanie dotyczące stosowania dyrektywy w sprawie przejrzystości, a następnie 
ewentualne propozycje zmian.

W dziedzinie informacji finansowej jednym z mych priorytetów będzie przyjęcie przez 
wszystkich naszych partnerów, a w szczególności przez Stany Zjednoczone, wysokiej jakości 
globalnych standardów rachunkowości, zgodnie z zaleceniami G-20. Chciałbym również 
wprowadzić znaczące ulepszenia do zarządzania RMSR. W odniesieniu do MŚP chciałbym 
przedstawić ambitny projekt modernizacji zasad rachunkowości. Wreszcie w dziedzinie 
ustawowych badań sprawozdań finansowych moimi priorytetami będzie rozwój współpracy 
międzynarodowej, umożliwiający doprowadzenie do wzajemnego uznawania systemów 
nadzoru audytorów, i ewentualne przyjęcie międzynarodowych standardów kontroli (ISA). W 
zakresie prawa spółek, w odpowiedzi na życzenie wyrażone przez Parlament Europejski, 
chciałbym zaproponować, żeby Komisja bliżej zainteresowała się kwestią transgranicznego 
przenoszenia siedzib spółek. Przedstawię również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania 
statutu spółki europejskiej.

Sektor usług jest motorem unijnej gospodarki. Realizacja wspólnego rynku usług jest więc 
priorytetem. Przewidziany w dyrektywie w sprawie usług proces wzajemnej oceny, która 
zostanie przeprowadzona w 2010 r., powinien pozwolić na uzyskanie pełnego obrazu sytuacji 
w państwach członkowskich i pomóc w określeniu potrzeb ewentualnych dodatkowych 
działań. Komunikat w sprawie monitorowania sektora usług zaopatrzenia i handlu 
detalicznego również umożliwi ocenę sytuacji.

Dyrektywa w sprawie usług jest też dobrym przykładem wysiłków, jakie podejmuje Komisja 
w zakresie poprawy wdrażania dyrektyw. W Unii liczącej 27 państw współpraca między 
Parlamentem a Komisją w dziedzinie transpozycji nabiera coraz większej wagi. Proponuję 
kontynuować i wzmacniać tę współpracę dla dobra europejskich obywateli i przedsiębiorstw. 
Oprócz tego kompletnej ocenie poddana zostanie dyrektywa w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych. Będę nadal bronić dorobku wspólnotowego i wykorzystywać 
pozycję Komisji do usuwania barier utrzymywanych przez państwa członkowskie. Niemniej 
prawidłowe funkcjonowanie wspólnego rynku wymagać będzie również współpracy z 
państwami członkowskimi, rozwijania SOLVIT i jednego portalu SMAS (punktu pomocy ds. 
jednolitego rynku).

Chciałbym poświęcić szczególną uwagę rozwojowi transgranicznych usług w sieci oraz 
ochronie konsumenta, zarówno w kontekście dostępu do tych usług, jak i w wykorzystywaniu 
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ich w sposób budzący zaufanie konsumenta.

Pragnę opracowania spójnych ram prawnych w dziedzinie praw własności intelektualnej. 
Będę pracował nad zakończeniem prac legislacyjnych nad patentem wspólnotowym oraz 
systemem rozwiązywania sporów w dziedzinie patentów. Biorę też pod uwagę modernizację 
ram prawnych w zakresie znaków towarowych. Chciałbym wzmocnić ramy prawne w 
dziedzinie przestrzegania praw, uzupełniając je powołaniem centrum monitorowania zjawisk 
podrabiania i piractwa.

Zasady dotyczące zamówień publicznych muszą być bodźcem do wzrostu konkurencyjności 
przemysłu i umożliwiać samorządom zakupy przy najkorzystniejszym stosunku jakości do 
ceny. Nasza polityka musi ulec zmianie i umożliwiać wykorzystywanie zamówień 
publicznych jako bodźca do pobudzania zapotrzebowania na produkty i usługi innowacyjne, 
przyjazne dla środowiska lub sprzyjające integracji społecznej. W tej dziedzinie zamierzam 
odpowiedzieć na potrzebę wyjaśnień wyrażoną przez Parlament Europejski w formie 
komunikatu wyjaśniającego. Jestem przekonany, że należy sprawdzić, czy można poprawić 
same zasady w taki sposób, by jeszcze bardziej ułatwić dostęp do zamówień publicznych, w 
szczególności MŚP. W tym celu przewidziana jest ocena dyrektyw, otwierająca możliwość 
późniejszej modernizacji. Będę kontynuował końcowe prace nad rozpoczętą oceną skutków 
oraz inne prace przygotowawcze zmierzające do przygotowania inicjatywy ustawodawczej w 
zakresie koncesji. Jeżeli chodzi o lepsze stanowienie prawa, w ciągu mojego mandatu dołożę 
starań, by każdemu wnioskowi legislacyjnemu towarzyszyła ocena skutków proponowanych 
regulacji prawnych, w tym ich skutków społecznych. W zakresie upraszczania i ograniczania 
obciążeń administracyjnych, mam zamiar kontynuować rozpoczęte wysiłki, a w szczególności 
przedsięwziąć przegląd czwartej i siódmej dyrektywy w sprawie prawa spółek.


