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RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE

PARLAMENTULUI EUROPEAN

ADRESATE COMISARULUI DESEMNAT

Michel BARNIER

(Piața internă și servicii)

Competență generală, angajament european și independență personală

1. Ce aspecte ale experienței și calificării dumneavoastră personale sunt deosebit de 
relevante din perspectiva de a deveni comisar și de a promova interesele generale 
europene, îndeosebi în domeniul de care ar urma să fiți responsabil? Ce anume vă 
motivează? Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului 
European și cum veți proceda pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile 
dumneavoastră trecute, actuale sau viitoare nu ar putea pune sub semnul 
întrebării îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră în cadrul Comisiei?

Angajamentul meu în favoarea Europei datează de la începuturile carierei mele politice și 
reprezintă fundamentul tuturor funcțiilor oficiale pe care le-am deținut de mai bine de 
cincisprezece ani încoace. Astfel, după ce am fost ministru al mediului, în 1995 am fost numit 
ministru delegat pentru afaceri europene, având printre atribuții și negocierea Tratatului de la 
Amsterdam, apoi am ocupat postul de președinte al delegației pentru afaceri europene din 
Senatul Franței, după care, în perioada 1999-2004, am făcut parte din Comisia Prodi în 
calitate de comisar pentru politica regională. Așadar, astăzi am fost desemnat pentru un al 
doilea mandat de comisar european, în Comisia Barroso.

Mi-am menținut acest angajament european la Bruxelles, în calitate de comisar, dar și pe 
durata experienței pasionante de președinte al Consiliului Agricultură și Pescuit din timpul 
Președinției franceze a UE, în al doilea trimestru al anului 2008, și în ultimele șase luni în 
calitate de parlamentar european. Servirea interesului european în cele trei instituții a fost 
pentru mine o șansă, dar și o adevărată mândrie.

Intenția mea dintotdeauna, încă de la începutul carierei mele politice, a fost să reconciliez 
Europa cu cetățenii săi. Din acest motiv, în 1995 am inițiat un „Dialog pentru Europa”, în 
cadrul căruia în fiecare săptămână vizitam câte un departament francez pentru a purta 
dialoguri și a explica Europa la fața locului. Din același motiv, în 2005, în calitate de ministru 
al afacerilor externe m-am angajat cu hotărâre în favoarea proiectului de Constituție pentru 
Uniunea Europeană. Nu în ultimul rând, aceasta este și rațiunea pentru care am fost onorat să 
particip în calitate de candidat la alegerile europene din luna iunie 2009 din Franța.
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Convingerile mele pro-europene au rămas neschimbate de-a lungul acestor ani. Dacă voi fi 
confirmat în funcția de comisar pentru piața internă și servicii, voi perpetua acest angajament 
de a apropia Europa de cetățeni în toate acțiunile mele, deplasându-mă în mod regulat în 
statele membre pentru a dialoga cu aleșii locali, cu responsabilii economici și sindicali și cu 
cetățenii UE. De mai bine de zece ani nu mai dețin un mandat local sau național în Franța. 
Timp de douăzeci și șapte de ani am fost un reprezentant ales al poporului, însă acum consider 
că angajamentul meu european trebuie să fie total.

La fel ca și ceilalți comisari, și la fel ca și în trecut când am devenit comisar pentru politica 
regională, mă angajez să respect cu strictețe dispozițiile articolului 17 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, ale articolului 245 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 
precum și Codul de conduită al comisarilor. În contextul actual, funcțiile exercitate în cele trei 
instituții europene, precum și experiența de lucru cu Parlamentul și Consiliul îmi vor fi foarte 
utile pentru a întreprinde acțiunile necesare în vederea integrării pieței interne și a serviciilor. 
Experiențele mele din trecut îmi vor fi deosebit de utile pentru a instaura un dialog deschis cu 
Parlamentul și Consiliul, pentru a promova împreună interesul general european.

Participând la elaborarea unora dintre cele mai recente tratate europene (Tratatul de la 
Amsterdam, Tratatul de la Nisa, Convenția Europeană…), am un respect profund pentru 
aceste angajamente și mă angajez ca, împreună cu întreaga mea echipă, să promovez interesul 
european și să nu întreprind nicio acțiune care ar putea duce la apariția vreunui dubiu cu 
privire la activitatea mea în serviciul Europei. În cadrul deplasărilor și al întâlnirilor mele, voi 
acorda o atenție deosebită, așa cum am făcut-o întotdeauna, tratării în mod egal a tuturor 
statelor membre.

Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European și cu comisiile sale

2. Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membru în Colegiul comisarilor? În 
ce sens v-ați considera răspunzător în fața Parlamentului pentru propriile acțiuni 
și pentru acelea ale serviciilor dumneavoastră?

O Europă operațională înseamnă o Comisie care propune, îndeplinindu-și rolul de inițiator, și 
un Parlament și un Consiliu care codecid. Fiecare dintre aceste instituții, consolidată prin 
Tratatul de la Lisabona, are locul și rolul său preponderent. 

Aspectele legate de piața internă și servicii vor fi determinante pentru relansarea creșterii 
economice. În calitate de comisar pentru piața internă și servicii, precum și în calitate de 
membru al Colegiului comisarilor, intenționez să mențin această funcție „politică” a Comisiei. 
Voi realiza acest lucru prin consultări cu părțile interesate, deplasări pe teren pentru a întâlni 
cetățenii europeni, lansând proiecte și inițiative în domeniile ce țin de portofoliul meu, dar și 
prin participarea activă la lucrările Colegiului.

Portofoliul care mi-a fost propus afectează numeroase aspecte ale vieții firmelor, 
consumatorilor și cetățenilor europeni. Aceste chestiuni sunt prin definiție transversale și vor 
trebui să fie corelate cu acțiunile multora dintre colegii mei comisari.

Acest angajament politic european trebuie să se traducă în practică la toate nivelurile, în 
special prin construirea unor raporturi de încredere cu cele două instituții decizionale, 
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Parlamentul și Consiliul. Îmi asum în integralitate responsabilitățile politice, așa cum am 
făcut-o și în funcțiile mele precedente, și voi informa și implica Parlamentul în lucrările și 
analizele mele.

Fiind eu însumi candidat la alegerile din 7 iunie, cunosc în mod special importanța fiecărui 
parlamentar în dezbaterea democratică europeană.

Dacă voi fi confirmat în funcția de comisar, îmi propun să elaborez un nou cadru pentru 
discuțiile cu parlamentarii, bazat pe încredere și responsabilitate și care să respecte rolul 
fiecărei instituții definite în tratate.

În cadrul misiunii mele de responsabil cu piața internă și serviciile, consider că Parlamentul 
European este un partener de încredere cu care voi putea coopera pentru o mai bună înțelegere 
a acestor chestiuni de către cetățeni. După cum a afirmat Jacques Delors, „nu ne îndrăgostim 
de piața internă”, însă aceste chestiuni sunt în centrul vieții de zi cu zi a tuturor europenilor, 
fie ei întreprinzători, consumatori, călători … De 50 de ani, piața internă este motorul 
integrării europene și în această încercare de a stârni interesul concetățenilor noștri, sunt ferm 
convins că aleșii lor, parlamentarii europeni, sunt un intermediar indispensabil pentru a 
înțelege mizele și pentru a pune această imensă piață în serviciul lor. Puteți conta pe sprijinul 
și cooperarea mea în acest sens.

3. Ce angajamente specifice sunteți pregătit să vă asumați în termeni de transparență 
sporită, cooperare mai intensă și luare efectivă în considerare a pozițiilor și 
cererilor Parlamentului în materie de inițiative legislative, inclusiv în lumina 
intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona? În ceea ce privește inițiativele 
prevăzute sau procedurile în curs, sunteți dispus să oferiți informații și documente 
Parlamentului în aceeaşi măsură ca și Consiliului?

Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și extinderea codeciziei (procedură legislativă 
ordinară) marchează astăzi un veritabil progres pe calea transparenței în luarea deciziilor la 
nivel comunitar. Acest lucru va contribui, așa cum îmi doream și eu de multă vreme, la 
apropierea cetățenilor de instituții. Acest nou cadru de discuții între Comisie, Parlament și 
Consiliu va trebui să îl construim împreună pentru a asigura deplina transparență a deciziilor 
comunitare, dar am intenția fermă să mă implic în această misiune, în special în cadrul 
comisiilor parlamentare care activează în domeniile care se înscriu în portofoliul meu. Mă 
declar așadar pregătit să răspund afirmativ invitațiilor Parlamentului de a lua parte la 
reuniunile comisiilor, și totodată să am o comunicare directă cu membrii interesați ai acestor 
comisii.

Instaurarea acestui tip de dialog și efortul de cooperare trebuie să permită îmbunătățirea 
transparenței și a încrederii. În componența cabinetului meu va exista și un consilier 
însărcinat cu cooperarea și vreau să vă asigur de deplina lui disponibilitate. Bineînțeles, mă 
angajez să respect toate dispozițiile din acordul-cadru care guvernează relațiile dintre
instituțiile noastre. 

De altfel, deoarece Parlamentul și Consiliul exercită împreună un rol de co-legiuitor, mi se 
pare absolut normal și de dorit ca aceste instituții să fie tratate în mod egal în privința 
documentației referitoare la procedurile legislative.
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Întrebări legate de politică

4. Care sunt cele trei mari priorități asupra cărora intenționați să vă axați în cadrul 
portofoliului ce vă este propus, ținând seama, acolo unde este cazul, de criza 
financiară, economică și socială și de preocupările legate de dezvoltarea durabilă?

1. Relansarea pieței unice: Piața unică este motorul creșterii europene. Apărarea pieței interne 
implică controlul aplicării acquis-ului comunitar de către statele membre și garantarea unor 
reguli egale pentru toți,fără discriminări sau distorsiuni. Nu vom precupeți niciun efort pentru 
a pune la punct instrumentele de asistență pentru cetățeni și firme. Criza economică, socială și 
financiară a scos în evidență faptul că trebuie să evaluăm în profunzime piața comună pentru a 
identifica noi surse de creștere și posibilități de creare de noi locuri de muncă și în același 
timp să consolidăm poziția Uniunii Europene pe scena mondială. Acest lucru presupune 
identificarea, cu ajutorul unor studii privind funcționarea piețelor, a domeniilor în care nu este 
exploatat întregul potențial al pieței comune și prezentarea de noi inițiative vizând relansarea 
creșterii în beneficiul cetățenilor și al IMM-urilor. În acest cadru va fi deosebit de important 
să se acorde o atenție specială dimensiunii sociale a măsurilor preconizate.

2. Ieșirea din criză și garantarea stabilității unui sistem financiar în care deponenții sunt 
protejați: Sunt în favoarea unui sector financiar european dinamic, reglementat în mod 
inteligent și supravegheat în mod eficace. Acesta este un lucru vital dacă vrem să recâștigăm 
încrederea depunătorilor și a investitorilor de care depinde în parte redresarea economiei 
noastre. Va trebui, de asemenea, să definim modalități eficace de reglementare fără a crea însă 
constrângeri excesive. Am identificat cinci obiective care pot să asigure o bază mai solidă și 
mai echitabilă sistemului nostru financiar: (i) un sector financiar în serviciul unei creșteri 
sustenabile; (ii) un sector mai echitabil, în care consumatorii, deponenții și IMM-urile sunt 
protejate corespunzător; (iii) un sector financiar mai bine reglementat, cu o supraveghere mai 
atentă a instituțiilor financiare și o mai bună coordonare la nivel european; (iv) punerea la 
punct a unor instrumente pentru gestionarea crizelor și (v) asumarea unui rol de lider pentru a 
găsi soluții comune la nivel mondial. Participarea activă a Uniunii Europene la lucrările G20 
și ale altor foruri internaționale și dezvoltarea relațiilor cu principalii noștri parteneri sunt 
esențiale în acest sens.

3. Construirea unei economii bazate pe cunoaștere: Doresc să adaptez strategia noastră 
referitoare la drepturile de proprietate intelectuală la noile provocări. Trebuie să modernizăm 
și să consolidăm sistemul european al proprietății intelectuale în scopul promovării economiei 
cunoașterii. Doresc crearea unui cadru complet și coerent pentru drepturile de autor care să ne 
permită să răspundem noilor provocări, cum ar fi de exemplu digitalizarea. Trebuie încheiate 
negocierile cu privire la brevetul comunitar și la sistemul unic de soluționare a litigiilor în 
materie de brevete. Pentru ca firmele europene să poată să își realizeze pe deplin potențialul 
de creație și inovare este necesar un cadru modern pentru proprietatea intelectuală care să 
stimuleze investițiile și progresul tehnologic și să faciliteze accesul la cunoaștere și 
diseminarea acesteia. 

5. Ce inițiative legislative și nelegislative specifice intenționați să prezentați și 
conform cărui calendar? Ce angajamente specifice vă puteți asuma în ceea ce 
privește, în special, prioritățile comisiilor și solicitările legate de acestea care s-ar 
înscrie în sfera portofoliului dumneavoastră? În ce fel ați asigura, dumneavoastră 
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personal, buna calitate a propunerilor legislative?

În ceea ce privește serviciile financiare, doar o cooperare mai bună ne poate permite să 
asigurăm o supraveghere eficace, inclusiv în timp de criză, a unei piețe europene integrate. 
Doresc așadar să finalizez, împreună cu Parlamentul și Consiliul, reforma sistemului de 
supraveghere în Europa. Vreau să asigur cele mai bune condiții pentru implementarea noului 
sistem și, mai precis, a celor trei noi autorități și voi pregăti în timp util evaluarea prevăzută a 
sistemului. Intenționez să propun Comisiei elaborarea unui cadru juridic pentru gestionarea și 
rezolvarea crizelor. Acest cadru trebuie să consolideze și să armonizeze supravegherea 
grupurilor, în ceea ce privește fondurile proprii și lichiditățile și stabilitatea financiară, în 
fiecare stat membru și în Uniunea Europeană per ansamblu. Serviciile mele vor analiza și 
crearea la nivel european a fondurilor de garantare a depozitelor și a fondurilor pentru 
soluționarea situațiilor de criză. Una dintre concluziile care pot fi trase de pe urma crizei 
financiare este necesitatea de a îmbunătăți în viitor calitatea și nivelul fondurilor proprii ale 
băncilor. Am în vedere o a patra revizuire a directivei privind cerințele de capital (CRD 4) 
pentru a introduce în dreptul comunitar agenda G20 și lucrările Comitetului de la Basel. 
Instituirea unui cadru modern de supraveghere în domeniul asigurărilor reprezintă o provocare 
majoră și se va traduce prin adoptarea unor măsuri de aplicare a directivei „Solvabilitate II”. 
Pensionarii europeni trebuie să beneficieze de sisteme de pensii sigure și eficace. De aceea, aș 
dori o reformă a acestui sistem cu ocazia revizuirii directivei IFPO (privind activitatea și 
supravegherea instituțiilor care furnizează pensii ocupaționale).

În domeniul piețelor financiare și al infrastructurilor acestora rămân încă multe de făcut. 
Doresc revizuirea directivei privind abuzul de piață și a directivei MiFID. Voi propune 
Comisiei un cadru legislativ coerent pentru produsele derivate extrabursiere (OTC) și pentru 
așa-numitele activități și infrastructuri post-tranzacționare, inclusiv o propunere legislativă 
privind titlurile intermediate. În ceea ce privește zona unică de plăți în EURO (SEPA), 
intenționez să propun Colegiului spre adoptare o inițiativă legislativă vizând stabilirea uneia 
sau a unor date-limită pentru trecerea la produsele SEPA pentru debitările directe și viramente 
și o inițiativă pentru ameliorarea guvernanței. În domeniul serviciilor financiare de retail, 
având în vedere fragmentarea actuală a pieței creditului, în special a pieței creditului 
imobiliar, sunt de părere că trebuie să prezentăm propuneri responsabile în materie de 
creditare și împrumuturi. Mai precis, vreau să propun un cadru legislativ coerent pentru 
produsele financiare de retail pentru ca deponenții să fie mai bine informați și consiliați. 
Intenționez totodată să mă ocup de problema sancțiunilor.

În ceea ce privește guvernanța întreprinderilor, voi propune un raport privind guvernanța în 
instituțiile financiare care va conține propuneri pentru remedierea deficiențelor puse în lumină 
de criză. Intenționez să prezint, de asemenea într-o perioadă foarte scurtă, un raport privind 
implementarea recomandării privind remunerarea în sectorul serviciilor financiare și alte 
inițiative vizând eliminarea practicilor de remunerare abuzive. Voi adopta aceeași abordare și 
pentru recomandarea privind remunerarea directorilor, care va fi urmată, dacă este necesar, de 
propuneri adecvate. În ceea ce privește societățile cotate, în curând se va publica un raport 
privind aplicare directivei „transparență”, urmat eventual de o propunere de modificare.

În privința informațiilor financiare, printre prioritățile mele se va afla adoptarea de către toți 
partenerii noștri, și în special de către Statele Unite, a unor standarde de contabilitate globale 
și de înaltă calitate, conform recomandărilor G20. Doresc de asemenea să ameliorez în mod 
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semnificativ guvernanța IASB. În ceea ce privește IMM-urile, intenționez să prezint un 
proiect ambițios de modernizare a regulilor contabile. În cele din urmă, pentru controlul legal 
al conturilor, prioritățile mele vor fi îmbunătățirea cooperării internaționale vizând obținerea 
unei recunoașteri reciproce a sistemelor de supervizare ale auditorilor și o eventuală adoptare 
a standardelor internaționale de audit (ISA). În privința dreptului societăților comerciale, și ca 
răspuns la dorința exprimată de Parlamentul European, voi sugera aprofundarea de către 
Comisie a problemei transferului transfrontalier al sediilor societăților comerciale. De 
asemenea, voi prezenta un raport privind funcționarea statutului de societate europeană.

Sectorul serviciilor este motorul economic al Uniunii Europene. Prin urmare, realizarea pieței 
unice a serviciilor reprezintă o prioritate. Procesul de evaluare reciprocă prevăzut de directiva 
privind serviciile, care se va desfășura în cursul anului 2010, ar trebui să permită obținerea 
unei priviri de ansamblu asupra situației din statele membre și să ajute la identificarea 
eventualelor acțiuni complementare necesare. Comunicarea privind monitorizarea sectorului 
serviciilor de distribuție și de comerț cu amănuntul va permite și punerea unui diagnostic.

Directiva privind serviciile este, de asemenea, un bun exemplu în ceea ce privește eforturile 
întreprinse de Comisie pentru îmbunătățirea implementării directivelor. Într-o Uniune 
Europeană cu 27 de state membre, cooperarea în materie de transpunere dintre Parlament și 
Comisie devine din ce în ce mai importantă. Propun să continuăm și să consolidăm această 
cooperare în beneficiul cetățenilor și al firmelor europene. Directiva privind recunoașterea 
calificărilor profesionale va face la rândul său obiectul unei evaluări complete. Voi apăra în 
continuare acquis-ul comunitar și voi utiliza competențele Comisiei pentru a înlătura 
obstacolele pe care statele membre continuă să le mențină. Buna funcționare a pieței unice 
implică însă cooperarea cu statele membre și dezvoltarea SOLVIT și a portalului unic SMAS 
(Single market assistance services).

Intenționez să acord o importanță deosebită dezvoltării serviciilor online transfrontaliere și 
protecției consumatorilor, atât în ceea ce privește accesul la acestea, cât și în legătură cu 
utilizarea lor, pentru a întări încrederea consumatorilor.

În domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, doresc elaborarea unui cadru juridic 
coerent. Vreau să finalizez lucrările legislative referitoare la brevetul comunitar și la sistemul 
de soluționare a litigiilor în materie de brevete. Am, de asemenea, în vedere modernizarea 
cadrului juridic pentru mărci. Doresc consolidarea cadrului juridic în materie de respectare a 
drepturilor, care va fi completat de Observatorul contrafacerii și piratării.

Normele aplicabile achizițiilor publice trebuie să stimuleze competitivitatea industriei și să 
permită autorităților publice realizarea de achiziții la cel mai bun raport calitate/preț. Politica 
noastră trebuie să evolueze și să permită utilizarea achizițiilor publice pentru stimularea 
cererii de produse și servicii inovatoare, prietenoase față de mediu sau favorizează incluziunea 
socială. În acest sens, doresc să elaborez o comunicare interpretativă care să răspundă 
nevoilor de clarificare exprimate de Parlament. Sunt de părere că trebuie analizat dacă regulile 
în sine pot fi ameliorate pentru a facilita și mai mult accesul la contractele de achiziții publice, 
în special accesul IMM-urilor . În acest sens, este prevăzută o evaluare a directivelor, ceea ce 
va deschide calea spre o posibilă modernizare într-o etapă ulterioară. Voi urmări finalizarea 
evaluării impactului, aflată în curs de desfășurare, și a celorlalte lucrări de pregătire în scopul 
elaborării unei inițiative legislative în domeniul concesiilor. În ceea ce privește inițiativa unei 
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„mai bune legiferări”, în cursul mandatului meu voi veghea ca toate propunerile legislative să
fie însoțite de o evaluare a impactului, inclusiv a impactului social. Referitor la simplificare și 
la reducerea sarcinilor administrative, doresc să continui efortul întreprins până în prezent și 
să lansez revizuirea celei de-a patra și a celei de-a șaptea directive în materie de drept al 
societăților.


