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ODPOVEDE DEZIGNOVANÉHO ČLENA KOMISIE 

NA DOTAZNÍK EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Michel BARNIER

(Vnútorný trh a služby)

Celkové schopnosti, európska angažovanosť a osobná nezávislosť

1. Ktoré aspekty Vašej osobnej kvalifikácie a Vašich skúseností sú obzvlášť dôležité 
pre to, aby ste sa stali komisárom a podporovali všeobecné európske záujmy, 
najmä v oblasti, za ktorú by ste mali niesť zodpovednosť? Čo Vás motivuje? Aké 
záruky nezávislosti môžete predložiť Európskemu parlamentu a ako by ste 
zabezpečili, aby žiadna minulá, súčasná alebo budúca Vami vykonávaná činnosť 
nemohla spochybniť výkon Vašich úloh v rámci Komisie? 

Moja európska angažovanosť sa prejavila už na začiatku mojej politickej kariéry a viac ako 
15 rokov tvorila základ všetkých mojich úradných funkcií. Najprv som sa stal ministrom 
životného prostredia, potom som bol v roku 1995 menovaný ministrom pre európske 
záležitosti a z tohto titulu som bol poverený aj rokovaniami o Amsterdamskej zmluve, neskôr 
som zastával funkciu predsedu delegácie pre európske záležitosti vo francúzskom senáte 
a následne som sa stal členom Komisie Romana Prodiho v rokoch 1999 až 2004 ako komisár 
zodpovedný za regionálnu politiku. Dnes som po druhýkrát dezignovaný ako člen Európskej 
komisie, tentoraz do Komisie Josého Manuela Barrosa.

Európska angažovanosť ma sprevádzala jednak v Bruseli, keď som zastával funkciu 
komisára, ale aj počas francúzskeho predsedníctva EÚ v druhom polroku 2008, keď som bol 
predsedom Rady pre poľnohospodárstvo a rybolov, čo bola jedinečná skúsenosť, 
a sprevádzala ma aj za posledných 6 mesiacov, odkedy som európskym poslancom. 
Považujem za úžasnú príležitosť, že som mohol slúžiť európskym záujmom v týchto troch 
inštitúciách, a som na to skutočne hrdý.

Už od začiatku svojej politickej kariéry som sa vždy snažil o zblíženie medzi Európou a jej 
občanmi. Z tohto dôvodu som v roku 1995 založil iniciatívu „Dialóg za Európu“. Každý 
týždeň som navštívil iný francúzsky departement, aby som mohol priamo na mieste 
diskutovať s občanmi a vysvetliť im, v čom spočíva európska myšlienka. Rovnaký motív ma 
viedol aj k tomu, že som sa v roku 2005 ako minister zahraničných vecí rozhodne postavil za 
schválenie návrhu euroústavy. A napokon, z rovnakého dôvodu som sa s radosťou zapojil aj 
do organizácie poslednej júnovej predvolebnej kampane do Európskeho parlamentu vo 
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Francúzsku.

Moje európske presvedčenie zostalo po celé tie roky neporušené. Ak budem potvrdený vo 
funkcii komisára zodpovedného za vnútorný trh a finančné služby, moje každodenné úsilie 
budem aj naďalej sústrediť na zbližovanie Európy a jej občanov, a predovšetkým na 
uskutočňovanie pravidelných návštev do jednotlivých členských štátov, aby som sa priamo na 
mieste mohol porozprávať so zvolenými zástupcami, s hospodárskymi a odborárskymi 
činiteľmi a občanmi EÚ. Už viac ako 10 rokov nevykonávam vo Francúzsku žiadny miestny, 
ani národný mandát. Bol som voleným zástupcom počas 27 rokov, no myslím si, že moja 
európska angažovanosť musí byť bezvýhradná.

Tak ako všetci ostatní komisári, aj ja sa zaväzujem,  ako som to urobil i v minulosti, keď som 
sa stal komisárom zodpovedným za regionálnu politiku, že budem prísne dodržiavať 
ustanovenia článku 17 Zmluvy o Európskej únii, článku 245 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, ako aj Kódexu správania komisárov. Mal som možnosť zastávať funkcie v troch 
európskych inštitúciách a moje pracovné skúsenosti s Parlamentom a Radou mi teraz budú 
veľmi užitočné pri zavádzaní opatrení, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska integrácie vnútorného 
trhu a finančných služieb. Všetky moje skúsenosti získané v minulosti mi budú zvlášť 
nápomocné pri nadväzovaní otvoreného dialógu s Parlamentom a Radou s cieľom spoločne 
presadzovať všeobecný európsky záujem.

Keďže som sa zúčastnil na vypracovávaní niektorých z posledných európskych zmlúv 
(Amsterdamská zmluva, Zmluva z Nice, Ústavná zmluva…), prechovávam k týmto zmluvám 
hlbokú úctu a vo vlastnom mene, ako aj v mene všetkých kolegov svojho tímu sa zaväzujem, 
že budem presadzovať európsky záujem a nebudem podnikať žiadne aktivity, ktoré by mohli 
vyvolať čo i najmenšie pochybnosti o mojich službách v prospech Európy. Počas mojich 
návštev a stretnutí urobím všetko pre to, aby som so všetkými členskými štátmi zaobchádzal 
rovnako, tak ako som to robil aj v minulosti.

Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom a jeho výbormi

2. Ako by ste posúdili svoju úlohu člena kolégia komisárov? Do akej miery by ste 
cítili zodpovednosť voči Parlamentu za svoje kroky a za konanie Vašich útvarov?

Európa funguje vtedy, keď Komisia predkladá návrhy, a teda zohráva úlohu iniciátora, 
a Parlament a Rada prijímajú spoločné rozhodnutia. Každá z týchto inštitúcií, posilnená 
Lisabonskou zmluvou, má svoje miesto a každá zohráva svoju hlavnú úlohu.

Otázky vnútorného trhu a finančných služieb budú mať z hľadiska oživenia hospodárskeho 
rastu rozhodujúci význam. Ako komisár zodpovedný za vnútorný trh a služby a ako člen 
kolégia komisárov mám v úmysle presadzovať, aby Európska komisia aj naďalej zohrávala 
túto „politickú“ úlohu. Budem sa o to snažiť tak, že budem chodiť priamo medzi európskych 
občanov a budem s nimi diskutovať, budem podnikať projekty a iniciatívy v oblastiach, ktoré 
patria do mojej právomoci, no budem sa aktívne podieľať aj na práci kolégia.

Moje portfólio sa dotýka mnohých aspektov života podnikov, spotrebiteľov a európskych 
občanov. Tieto témy sú svojou povahou značne prierezové a budú sa musieť zosúladiť 
s činnosťami mnohých mojich kolegov – komisárov.
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Táto európska politická angažovanosť sa musí prejaviť vo všetkých aspektoch, najmä pri 
budovaní vzťahov a vzájomnej dôvery s dvomi rozhodujúcimi inštitúciami, Parlamentom 
a Radou. Tak, ako tomu bolo aj v minulosti pri výkone mojich predchádzajúcich funkcií, som 
zvyknutý, že v plnej miere preberám svoju politickú zodpovednosť, podrobne informujem 
Parlament a zapájam ho do svojich prác a úvah.

Keďže i ja sám som kandidoval vo voľbách do Európskeho parlamentu 7. júna, zvlášť si 
uvedomujem, akú dôležitú úlohu zohráva každý jeden poslanec v európskej demokratickej 
diskusii.

Ak budem zajtra potvrdený v tejto funkcii komisára, budem sa snažiť vybudovať nový rámec 
pre diskusiu s európskymi poslancami. Prial by som si, aby sa tento nový diskusný rámec 
vyznačoval zodpovednosťou a aby sa niesol v znamení vzájomnej dôvery a rešpektu voči 
úlohám každej jednej inštitúcie tak, ako sú definované v zmluvách. 

Myslím si, že pri výkone svojich úloh spojených s vnútorným trhom a službami bude 
Európsky parlament solídnym partnerom, ktorý bude spolupracovať na tom, aby sme 
občanom lepšie priblížili problematiku týchto odvetví. Ako poznamenal Jacques Delors, „do 
vnútorného trhu sa nedá zaľúbiť“, no napriek tomu zohráva ústrednú úlohu v živote každého 
Európana: podnikateľov, spotrebiteľov, cestovateľov atď. Vnútorný trh je hybnou silou 
európskej integrácie už 50 rokov a som presvedčený, že ak sa majú naši spoluobčania s touto 
myšlienkou stotožniť, musia im k tomu dopomôcť ich volení zástupcovia, t. j. európski 
poslanci, ktorí by im mali vysvetliť výhody a umožniť, aby tento obrovský trh slúžil v ich 
prospech. V tomto smere sa môžete spoľahnúť na moju podporu a spoluprácu.

3. Aké konkrétne záväzky ste pripravený prijať v zmysle širšej transparentnosti, 
posilnenej spolupráce a účinných následných opatrení vyplývajúcich zo stanovísk 
Parlamentu a jeho požiadaviek v súvislosti s legislatívnymi iniciatívami, a to tiež so 
zreteľom na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy? V súvislosti s 
plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi, ste pripravený 
poskytovať Parlamentu informácie a dokumenty na rovnakej úrovni ako Rade?

Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy a rozšírenie postupu spolurozhodovania (riadny 
legislatívny postup) dnes predstavujú skutočný krok vpred, pokiaľ ide o transparentnosť 
v prijímaní rozhodnutí Spoločenstva. Ako som si to už dlhšiu dobu prial, prispeje to trochu 
viac k zblíženiu medzi inštitúciami a občanmi. Tento nový diskusný rámec medzi Komisiou, 
Parlamentom a Radou budeme musieť vybudovať spoločne, aby boli rozhodnutia 
Spoločenstva úplne zrozumiteľné. Som však pevne odhodlaný, že sa do tejto úlohy zapojím aj 
osobne, najmä prostredníctvom spolupráce s parlamentnými výbormi, ktoré sledujú moje 
portfólio. Preto vyhlasujem, že som pripravený zúčastňovať sa na schôdzach výborov 
v prípade pozvania Parlamentu a som pripravený aj priamo komunikovať so 
zainteresovanými členmi.

Domnievam sa, že hlavne dialóg a spolupráca by mali umožniť, aby sa zlepšila 
transparentnosť a prehĺbila dôvera. Vo svojom kabinete budem mať poradcu, ktorý bude 
osobitne poverený touto spoluprácou, a môžem vám zaručiť, že vám bude plne k dispozícii. 
Samozrejme sa zaväzujem, že budem dodržiavať všetky ustanovenia rámcovej zmluvy, 
ktorou sa upravujú vzťahy medzi našimi dvoma inštitúciami.
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Keďže Európsky parlament a Rada spoločne vykonávajú úlohu zákonodarcu, zdá sa mi úplne 
prirodzené a žiaduce, že k nim budem pristupovať rovnakým spôsobom, pokiaľ ide o 
dokumenty týkajúce sa legislatívnych postupov.
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Otázky týkajúce sa politík

4. Ktoré tri hlavné priority hodláte presadzovať v rámci Vám navrhovaného 
portfólia s prípadným zreteľom na finančnú, hospodársku a sociálnu krízu a obavy 
súvisiace s trvalo udržateľným rozvojom?

1. Zabezpečiť oživenie jednotného trhu: Jednotný trh je hybnou silou európskeho 
hospodárskeho rastu. Chrániť jednotný trh znamená kontrolovať, ako členské štáty uplatňujú 
acquis communautaire, a zaručiť rovnaké pravidlá pre všetkých bez akýchkoľvek prekážok 
a diskriminácie. Nebudem šetriť úsilím, najmä keď pôjde o vývoj nástrojov pomoci pre 
občanov a podniky. Hospodárska, sociálna a finančná kríza nám ukázala, že musíme do hĺbky 
prehodnotiť jednotný trh, aby sme identifikovali nové zdroje hospodárskeho rastu 
a zamestnanosti a aby sme posilnili pozíciu Európskej únie vo svete. To si vyžaduje, aby sme 
na základe štúdií o spôsobe fungovania trhov zistili, v ktorých oblastiach nie je naplno využitý 
potenciál, ktorý nám ponúka jednotný trh, a aby sme predložili nové iniciatívy na oživenie 
hospodárskeho rastu v prospech občanov a malých a stredných podnikov. Je dôležité, aby sme 
v tejto súvislosti venovali zvýšenú pozornosť sociálnej dimenzii plánovaných opatrení.

2. Nájsť východisko z krízy a zabezpečiť stabilitu finančného systému, ktorý bude chrániť 
sporiteľov: Som za dynamické, rozumne regulované a účinne kontrolované európske finančné 
odvetvie. Je to nevyhnutné, ak chceme obnoviť dôveru sporiteľov a investorov, dôveru, od 
ktorej čiastočne závisí aj obnova nášho hospodárstva. Bude nutné, aby sme vymedzili 
spôsoby účinnej regulácie bez toho, aby sme vytvorili neprimerané prekážky. Identifikoval 
som päť cieľov, pomocou ktorých by mal náš finančný systém získať solídnejšie 
a spravodlivejšie základy: i) finančné odvetvie v prospech trvalo udržateľného rozvoja, ii) 
väčšia spravodlivosť v odvetví, s primeranou ochranou spotrebiteľov, sporiteľov a malých a 
stredných podnikov, iii) väčšia disciplína v odvetví, s lepším dohľadom nad finančnými 
inštitúciami a lepšou koordináciou na európskej úrovni, iv) vybavenie nástrojmi, ktoré 
umožnia zvládať krízy, iv) a napokon, zohrávať vedúcu úlohu pri hľadaní spoločných riešení 
na svetovej úrovni. V tejto súvislosti je nevyhnutné, aby sa Únia aktívne zúčastňovala na 
činnosti skupiny G-20 a iných medzinárodných inštitúcií a rozvíjala vzťahy so svojimi 
hlavnými partnermi. 

3. Vybudovať znalostné hospodárstvo: Našu stratégiu v oblasti práv duševného vlastníctva by 
som chcel prispôsobiť vzhľadom na nové výzvy. Je nutné zmodernizovať a posilniť európsky 
systém duševného vlastníctva, aby sme podporili znalostné hospodárstvo. Prial by som si 
ucelený a koherentný rámec autorských práv, ktorý umožní reagovať na nové výzvy, ako je 
napríklad digitalizácia. Musia sa dokončiť rokovania o patente Spoločenstva a o jednotnom 
systéme riešenia sporov týkajúcich sa patentov. Aby mohli európske podniky plne využiť svoj 
inovačný a tvorivý potenciál, je nutné vytvoriť moderný rámec duševného vlastníctva, ktorý 
stimuluje investície a technologický pokrok a uľahčuje prístup k znalostiam a ich šírenie. 

5. Aké konkrétne legislatívne a nelegislatívne iniciatívne návrhy mienite predložiť a v 
akom časovom horizonte? Aké konkrétne záväzky môžete prijať najmä v súvislosti 
s prioritami a požiadavkami výborov, ktoré sú uvedené v prílohe a ktoré by patrili 
do Vášho portfólia? Ako by ste osobne zabezpečili vysokú kvalitu legislatívnych 
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návrhov?

Pokiaľ ide o oblasť finančných služieb, jedine úzka spolupráca môže zabezpečiť účinný 
dohľad nad integrovaným európskym trhom, a to aj v časoch krízy. Rád by som spolu 
s Parlamentom a Radou dokončil reformu dohľadu v Európe. Postarám sa o to, aby boli 
podmienky zavedenia nového systému (a najmä troch nových orgánov) čo najoptimálnejšie, a 
načas pripravím plánované vyhodnotenie tohto nového systému. Mám v úmysle navrhnúť 
Komisii zavedenie právneho rámca na riadenie a riešenie kríz. Tento rámec musí posilniť a 
zosúladiť dohľad nad skupinami z hľadiska ich vlastného kapitálu, likvidity a finančnej 
stability v každom členskom štáte i v celej Únii. Moje útvary preskúmajú aj možnosti 
vytvorenia európskych fondov na ochranu vkladov a fondov na riešenie krízových situácií. 
Jedným z poučení vyplývajúcich z krízy je nutnosť posilniť kvalitu a úroveň vlastného 
kapitálu bánk v budúcnosti. Plánujem uskutočniť štvrtú revíziu smernice o kapitálových 
požiadavkách (CRD4) s cieľom začleniť do právnych predpisov Spoločenstva agendu skupiny 
G-20 a práce bazilejského výboru. Veľkou výzvou je aj zavedenie moderného rámca dohľadu 
do odvetvia poisťovníctva, čo sa prejaví prijatím opatrení na uplatňovanie smernice 
„Solventnosť II“. Európski dôchodcovia musia mať záruku bezpečných a účinných  
dôchodkových systémov. Rád by som uskutočnil reformu pri príležitosti revízie smernice 
IORP (ktorá sa týka činnosti inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a 
dohľadu nad nimi).

V oblasti finančných trhov a ich infraštruktúr zostáva ešte veľa práce. Chcel by som, aby sa 
preskúmala smernica o „zneužívaní trhu“ a smernica o trhoch s finančnými nástrojmi 
(MiFID). Komisii navrhnem koherentný legislatívny rámec pre mimoburzové deriváty (OTC), 
ako aj pre tvz. poobchodné činnosti a infraštruktúry, vrátane legislatívneho návrhu o cenných 
papieroch v držbe sprostredkovateľov.  Pokiaľ ide o jednotnú oblasť platieb v eurách (SEPA), 
plánujem navrhnúť kolégiu komisárov na schválenie legislatívnu iniciatívu, ktorej cieľom je 
stanoviť cieľový dátum alebo dátumy na prechod k produktom SEPA v prípade 
automatických výberov a prevodov, ako aj iniciatívu na zlepšenie riadenia. Pokiaľ ide o 
odvetvie retailových finančných služieb, domnievam sa, že vzhľadom na súčasnú 
fragmentáciu trhu s úvermi, najmä na trhu s nehnuteľnosťami, musíme predložiť iniciatívy 
zamerané na zodpovedné poskytovanie a prijímanie úverov. Najmä v súvislosti s retailovými 
finančnými produktmi by som chcel navrhnúť koherentný legislatívny rámec, aby boli 
sporitelia lepšie informovaní a aby sa im poskytovalo lepšie poradenstvo. Chcem sa venovať 
aj otázkam sankcií.

Pokiaľ ide o otázku riadenia podnikov, navrhnem správu o riadení finančných inštitúcií, ktorá 
bude obsahovať návrhy na riešenie nedostatkov odhalených počas krízy. Mám v úmysle 
urýchlene predložiť správu o vykonávaní odporúčania o odmeňovaní v odvetví finančných 
služieb, ako aj ďalšie iniciatívy na odstránenie neprimeraných postupov odmeňovania. 
Rovnako budem postupovať aj v súvislosti s vykonávaním odporúčania o odmeňovaní 
riadiacich pracovníkov a v prípade potreby predložím aj príslušné návrhy. Pokiaľ ide o 
kótované spoločnosti, čoskoro bude uverejnená správa o uplatňovaní smernice o 
transparentnosti, po ktorej bude prípadne nasledovať návrh zmien a doplnení.

Jednou z mojich priorít v oblasti finančných informácií bude to, aby v súlade s odporúčaniami 
skupiny G-20 všetci naši partneri, a najmä Spojené štáty prijali vysokokvalitné globálne 
účtovné štandardy. Okrem toho by som chcel výrazne zlepšiť riadenie Rady pre 
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medzinárodné účtovné štandardy (IASB). V súvislosti s malými a strednými podnikmi by 
som chcel predložiť ambiciózny projekt modernizácie účtovných pravidiel. A nakoniec, 
mojou prioritou v oblasti zákonnej kontroly účtov bude rozvoj medzinárodnej spolupráce 
s cieľom dosiahnuť vzájomné uznávanie systémov dohľadu nad audítormi a prípadne prijatie 
medzinárodných audítorských štandardov (ISA). Pokiaľ ide o právo obchodných spoločností 
a berúc do úvahy želanie vyjadrené Európskym parlamentom, navrhnem, aby sa Komisia 
hlbšie zaoberala otázkou cezhraničného prevodu sídla spoločností. Predložím aj správu o 
fungovaní štatútu európskej spoločnosti.

Odvetvie služieb je hybnou silou hospodárstva Únie. Zrealizovať jednotný trh služieb je preto 
prioritou. Postup vzájomného hodnotenia ustanovený v smernici o službách, ktorý prebehne 
počas roku 2010, by mal poskytnúť obraz o celkovej situácii v členských štátoch a mal by 
pomôcť identifikovať prípadné potreby dodatočných opatrení. Oznámenie o monitorovaní 
odvetvia distribučných a maloobchodných služieb takisto umožní stanoviť diagnózu.

Smernica o službách je takisto dobrým príkladom úsilia, ktoré Komisia vynakladá na 
zlepšenie vykonávania smerníc. Spolupráca medzi Parlamentom a Komisiou v oblasti 
transpozície nadobúda čoraz väčší význam v Únii, ktorú dnes tvorí 27 štátov. Navrhujem, aby 
sme pokračovali v tejto spolupráci a aby sme ju posilnili v prospech európskych občanov a 
podnikov. Predmetom kompletného hodnotenia bude okrem iného aj smernica o „uznávaní 
odborných kvalifikácií“. Aj naďalej budem obhajovať acquis communautaire a budem 
využívať právomoci Komisie na odstraňovanie prekážok, ktoré sa členské štáty vytrvalo 
snažia udržať. Dobré fungovanie vnútorného trhu si však bude vyžadovať aj partnerskú 
spoluprácu s členskými štátmi a rozvoj siete SOLVIT a jednotného portálu SMAS 
(asistenčnej služby pre jednotný trh).

Osobitnú pozornosť by som chcel venovať rozvoju cezhraničných on-line služieb a ochrane 
spotrebiteľov, a to tak z hľadiska prístupu k týmto službám, ako aj ich používania, s cieľom 
posilniť dôveru spotrebiteľov. 

V oblasti práv duševného vlastníctva by som chcel vypracovať koherentný právny rámec. 
Zasadím sa o finalizáciu legislatívnych prác na patente Spoločenstva a systéme riešenia 
sporov v oblasti patentov. Okrem toho plánujem aj modernizáciu právneho rámca pre 
ochranné známky. Chcel by som upevniť právny rámec týkajúci sa dodržiavania práv, ktorý 
bude navyše posilnený Strediskom pre sledovanie falšovania a pirátstva. 

Pravidlá verejného obstarávania musia stimulovať konkurencieschopnosť priemyslu a musia 
umožniť verejným orgánom, aby nakupovali čo najvýhodnejšie, pokiaľ ide o pomer medzi 
kvalitou a cenou. Naša politika sa musí vyvíjať a musí umožniť využívanie verejného nákupu 
na stimulovanie dopytu po inovatívnych výrobkoch alebo službách, ktoré sú ekologické alebo 
podporujú sociálne začleňovanie. V tejto súvislosti mám v úmysle odpovedať formou 
výkladového oznámenia na potreby objasnenia vyjadrené Parlamentom. Som presvedčený, že 
je nutné preskúmať, či je možné samotné pravidlá vylepšiť tak, aby ešte viac uľahčili prístup 
k verejným trhom, najmä pre malé a stredné podniky. Z uvedeného dôvodu sa vykoná 
hodnotenie smerníc, ktorým sa otvorí možnosť neskoršej modernizácie. Budem pokračovať v 
prebiehajúcej finalizácii analýzy vplyvu a ďalších prípravných prác s cieľom naplánovať 
legislatívnu iniciatívu v oblasti koncesií. Pokiaľ ide o zásadu lepšej tvorby práva, počas 
svojho mandátu budem dohliadať na to, aby bola ku každému legislatívnemu návrhu 
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pripojená analýza vplyvu vrátane sociálneho vplyvu navrhovaných právnych predpisov. 
V súvislosti so zjednodušovaním a znižovaním administratívnej záťaže by som chcel 
pokračovať v doteraz vynaloženom úsilí, a najmä začať s revíziou 4. a 7. smernice o právach 
obchodných spoločností.


