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ODGOVORI NA VPRAŠALNIK

EVROPSKEGA PARLAMENTA

ZA KANDIDATA ZA KOMISARJA

Michel BARNIER

(Notranji trg in storitve)

Splošna usposobljenost, zavzetost za evropsko idejo in osebna neodvisnost

1. Kateri vidiki vaših osebnih kvalifikacij in izkušenj so še posebej pomembni za 
prevzem funkcije komisarja in pospeševanje splošnega evropskega interesa, zlasti 
na področju, za katerega bi bili odgovorni? Kaj vas k temu spodbuja? Kako lahko 
Evropskemu parlamentu zajamčite svojo neodvisnost in kako bi zagotovili, da vaše 
pretekle, sedanje in bodoče dejavnosti ne bi zbujale dvoma v vaše opravljanje 
dolžnosti znotraj Komisije?

Moja zavzetost za evropsko idejo sega na začetek moje politične kariere in je že več kot 
petnajst let temelj vseh mojih uradnih funkcij. Po opravljanju funkcije ministra za okolje sem 
bil leta 1995 imenovan za ministra za evropske zadeve in bil prav tako odgovoren za 
pogajanja za Amsterdamsko pogodbo. Nato sem bil predsednik delegacije za evropske zadeve 
v francoskem senatu in v obdobju med letoma 1999 in 2004 komisar za regionalno politiko v 
Komisiji pod vodstvom Romana Prodija. Moje sedanje imenovanje za evropskega komisarja 
v Komisiji pod vodstvom Joséja Manuela Barrosa torej pomeni moj drugi mandat.

Svoje evropsko delovanje sem nadaljeval v Bruslju kot komisar, pa tudi kot predsednik Sveta 
za kmetijstvo in ribištvo med francoskim predsedovanjem EU v drugi polovici leta 2008 in 
kot evropski poslanec v zadnjih šestih mesecih. Služiti evropskemu interesu v teh treh 
institucijah je zame priložnost in nekaj, na kar sem resnično ponosen.

Od začetka svoje politične kariere sem vedno želel povezovati Evropo z njenimi narodi. Zato 
sem leta 1995 tudi začel „Dialog za Evropo“, pri katerem sem vsak teden v drugem 
francoskem departmaju razpravljal o evropskem projektu in ga razlagal na terenu. Zaradi tega 
svojega cilja sem se leta 2005 v vlogi ministra za zunanje zadeve tudi odločno zavzemal za 
„da“ za projekt Ustave za Evropsko unijo. Nenazadnje sem junija 2009 tudi zaradi tega z 
veseljem dejavno sodeloval pri kampanji za zadnje evropske volitve v Franciji. 

V vseh teh letih sem ostal zvest evropski ideji. Če bom potrjen za komisarja za notranji trg in 
storitve, bom pri vseh svojih vsakodnevnih dejavnostih nadaljeval s prizadevanji za 
približevanje Evrope državljanom, zlasti tako, da bom redno obiskoval različne države 
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članice, da bi razpravljal z izvoljenimi predstavniki oblasti, vodilnimi gospodarstveniki in 
predstavniki sindikatov ter državljani EU na terenu. Zdaj že več kot 10 let nimam več 
mandata na lokalni ali nacionalni ravni v Franciji. Izvoljeni poslanec sem bil 27 let, vendar 
menim, da se moram v celoti posvetiti evropskemu delovanju. 

Prav tako se zavzemam za vestno spoštovanje določb člena 17 Pogodbe o Evropski uniji, 
člena 245 Pogodbe o delovanju Evropske unije in Kodeksa ravnanja komisarjev, tako kot se 
za to zavzemajo tudi vsi drugi komisarji in kot sem se tudi sam v preteklosti, ko sem bil 
komisar za regionalno politiko. Dejstvo, da sem lahko opravljal funkcije v treh evropskih 
institucijah, in delovne izkušnje, ki sem jih pridobil v Parlamentu in Svetu, mi bodo zelo 
koristile pri nadaljevanju dejavnosti, potrebnih za integracijo notranjega trga in trga storitev. 
Vse moje izkušnje iz preteklosti mi bodo zlasti koristile pri vzpostavljanju iskrenega dialoga s 
Parlamentom in Svetom z namenom, da bomo skupaj delovali za evropski splošni interes.

Sodelovanje pri pripravi nekaterih od zadnjih evropskih pogodb (Amsterdamski pogodbi, 
Pogodbi iz Nice, Konvenciji…) mi je vsadilo globoko spoštovanje do njih in zavezujem se, da 
bom skupaj s svojimi ekipami deloval za evropski interes in da ne bom storil nič takega, kar 
bi lahko vzbudilo najmanjši dvom o moji dejavnosti v službi Evrope. V svojih misijah in pri 
srečanjih z ljudmi si bom, tako kot vedno do zdaj, prizadeval za enakopravno obravnavanje 
vseh držav članic.

Upravljanje delovnega področja in sodelovanje z Evropskim parlamentom ter njegovimi 
odbori

2. Kako bi ocenili vlogo, ki bi jo imeli kot član kolegija komisarjev? V zvezi s čim 
menite, da bi morali pred Parlamentom odgovarjati za svoje ravnanje in delo vaših 
oddelkov ter mu o tem poročati?

Evropa, ki dobro deluje, je tista, v kateri Komisija predlaga in ima vlogo pobudnika, 
Parlament in Svet pa soodločata. Vsaka od institucij ima, okrepljena z Lizbonsko pogodbo, 
pomembno mesto in vlogo.

Vprašanja notranjega trga in storitev bodo odločilna za ponovno spodbuditev rasti. Kot 
komisar za notranji trg in storitve ter član kolegija se bom zavzemal, da bo Evropska komisija 
v tem smislu še naprej imela ustrezno „politično“ vlogo, in sicer s posvetovanji, na misijah na 
terenu, pri evropskih državljanih, z uvajanjem projektov in pobud na področjih, za katera sem 
pristojen, ter tudi z dejavnim sodelovanjem v delu kolegija.

Delovno področje se dotika številnih vidikov življenja podjetij, potrošnikov in evropskih 
državljanov. Ta vprašanja v svojem bistvu presegajo okvir mojega delovnega področja in 
morajo biti usklajena z dejavnostjo številnih mojih kolegov komisarjev.

Ta politična zavzetost za evropsko idejo se mora odražati na vseh ravneh, zlasti v 
vzpostavljenih medsebojnih odnosih in v vzajemnem zaupanju do obeh organov odločanja: 
Parlamenta in Sveta. Moja navada je, tako kot je bila vedno tudi na mojih prejšnjih funkcijah, 
da v celoti prevzemam svojo politično odgovornost in da obveščam Parlament o svojem delu 
in svojih razmišljanjih ter ga vključujem vanje.  

Ker sem 7. junija tudi sam kandidiral na volitvah, se posebej zavedam pomembnosti vloge, ki 
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jo vsak član Evropskega parlamenta igra v evropski demokratični razpravi.

Če bom jutri potrjen za komisarja, bom s člani Parlamenta vzpostavil nov okvir za razpravo, 
za katerega želim, da bi zagotavljal odgovornost in zaupanje ter upošteval v pogodbah 
opredeljeno vlogo različnih institucij.

V zvezi z mojim poslanstvom komisarja za notranji trg in storitve menim, da je Evropski 
parlament zanesljiv partner, ob pomoči katerega bo mogoče ta vprašanja bolj približati 
državljanom. Kot je nekoč dejal Jacques Delors, „notranji trg ni nekaj, v kar bi se človek 
zaljubil“, vendar so ta vprašanja pomembna za vse nas Evropejce,  podjetnike, potrošnike, 
potnike. Notranji trg je že 50 let gonilna sila evropskega povezovanja in trdno verjamem, da 
so pri tem prizadevanju, da ga znova približamo našim sodržavljanom, njihovi izvoljeni 
zastopniki, člani Evropskega parlamenta, nepogrešljivi posredniki, ki jim omogočajo, da bolje 
razumejo izzive tega ogromnega trga in da jim ta bolje služi. Računajte na mojo podporo in 
sodelovanje v tem smislu.

3. Kaj ste še posebej pripravljeni obljubiti v zvezi z večjo preglednostjo, okrepljenim 
sodelovanjem in učinkovito nadaljnjo obravnavo stališč in zahtev Parlamenta glede 
zakonodajnih pobud, tudi upoštevaje začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe? Ali 
ste v zvezi z načrtovanimi pobudami ali tekočimi postopki pripravljeni posredovati 
Parlamentu enakovredne informacije in dokumente kot Svetu?

Danes začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe in razširitev postopka soodločanja (običajni 
zakonodajni postopek) pomenita resničen napredek pri preglednosti odločanja v Skupnosti.  
To bo pomagalo institucije nekoliko bolj približati državljanom, česar si že dolgo želim. Ta 
novi okvir za razprave med Komisijo, Parlamentom in Svetom bodo morale te institucije 
oblikovati skupaj, da bo zagotavljal celovito preglednost odločanja v Skupnosti, in trdno sem 
odločen, da se vključim v uresničevanje te naloge, zlasti pri sodelovanju s parlamentarnimi 
odbori, ki bodo spremljali moje delovno področje. Zato izjavljam, da se bom pripravljen 
odzvati na vabila Parlamenta na zasedanja odborov, pa tudi, da bom na voljo za neposredno 
komuniciranje z zainteresiranimi člani.

Prav to razvijanje dialoga in sodelovanja mora omogočiti izboljšanje preglednosti in 
zaupanja. V mojem kabinetu bo svetovalec, ki bo posebej zadolžen za to delo na področju 
sodelovanja, in lahko vam zagotovim njegovo popolno razpoložljivost. Seveda se zavezujem, 
da bom spoštoval vse določbe okvirnega sporazuma, ki ureja odnose med našima 
institucijama. 

Ker Evropski parlament in Svet skupaj izvajata vlogo sozakonodajalca, se mi tudi zdi 
popolnoma samoumevno in zaželeno, da ju obravnavam enakopravno, kar zadeva dokumente 
v zvezi z zakonodajnimi postopki.

Vprašanja v zvezi z delovnim področjem

4. Katere so tri najpomembnejše prednostne naloge, ki jih želite izpolniti na svojem 
predvidenem delovnem področju, po potrebi upoštevaje finančno, gospodarsko in 
socialno krizo ter vprašanja v zvezi s trajnostnim razvojem?
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1. Dati nov zagon enotnemu trgu: enotni trg je gonilna sila evropske rasti. Braniti notranji trg 
pomeni nadzorovati uporabo pravnega reda Skupnosti s strani držav članic in zagotavljati 
enaka pravila za vse, brez ovir in diskriminacije. Ne bom se ustrašil naporov, zlasti ne pri 
razvijanju orodij za pomoč državljanom in podjetjem. Gospodarska, socialna in finančna kriza 
je pokazala naslednje: treba je temeljito ovrednotiti enotni trg, da bi našli nove vire rasti in 
zaposlovanja, hkrati pa okrepiti položaj Evropske unije v svetovnem merilu. To zahteva, da se 
prek študij o delovanju trga določijo področja, na katerih potencial notranjega trga ni 
popolnoma izkoriščen, in da se predložijo nove pobude za spodbujanje rasti v korist 
državljanov ter malih in srednje velikih podjetij. V tem okviru bo treba pozornost posvečati 
zlasti socialni dimenziji nameravanih ukrepov.

2. Izhod iz krize in zagotavljanje stabilnosti finančnega sistema, v katerem so varčevalci 
zaščiteni: zavzemam se za dinamičen evropski finančni sektor, urejen z inteligentnimi 
predpisi in učinkovito nadzorovan. To je bistvenega pomena, če želimo ponovno vzpostaviti 
zaupanje varčevalcev in investitorjev, od katerega je deloma odvisno okrevanje našega 
gospodarstva. Prav tako bo treba opredeliti podrobnosti učinkovite pravne ureditve, s katerimi 
pa ne bi ustvarjali pretiranih ovir. Določil sem pet ciljev, ki bi jih morali doseči, da bi 
postavili naš finančni sistem na trdnejše in pravičnejše temelje: (i) finančni sektor v službi 
trajnostne rasti, (ii) pravičnejši sektor, v katerem so potrošniki, varčevalci ter mala in srednje 
velika podjetja pravilno zaščiteni, (iii) bolj discipliniran sektor, z boljšim nadzorom finančnih 
institucij in večjo usklajenostjo na evropski ravni, (iv) opremiti se z orodji, ki nam bodo 
omogočala obvladovanje kriz, (v) končno, biti vodilni pri iskanju skupnih rešitev na svetovni 
ravni. Glede tega je bistvenega pomena dejavno sodelovanje pri delu G-20 in drugih 
mednarodnih organov ter razvijanje odnosov z našimi glavnimi partnerji.

3. Zgraditi gospodarstvo, ki temelji na znanju. Našo strategijo, povezano s pravicami 
intelektualne lastnine, nameravam prilagoditi novim izzivom. Treba je modernizirati in 
okrepiti evropski sistem intelektualne lastnine, z namenom, da se podpre gospodarstvo, ki 
temelji na znanju. Želim si popolnega in usklajenega okvira za avtorske pravice, ki bo 
omogočil odzivati se na nove izzive, na primer na digitalizacijo. Treba je zaključiti pogajanja 
o patentu Skupnosti in enotnem sistemu urejanja sporov glede patentov. Da bi evropska 
podjetja lahko v celoti uresničila svoj inovativni in ustvarjalni potencial, je potreben sodoben 
okvir intelektualne lastnine, ki spodbuja investicije in tehnološki napredek ter olajšuje dostop 
do znanja in širjenje znanja.

5. Katere specifične zakonodajne in nezakonodajne pobude nameravate dati in po 
kakšnem časovnem razporedu? Kaj konkretnega lahko obljubite v zvezi s 
prednostnimi nalogami in zahtevami odborov, ki so v prilogi in bi spadali na vaše 
delovno področje? Kako bi osebno zagotovili visoko kakovost zakonodajnih 
predlogov?

Na področju finančnih storitev nam lahko le okrepljeno sodelovanje omogoči zagotoviti 
učinkovit nadzor enotnega evropskega trga, tudi v kriznih časih. Želim si, da bi s 
Parlamentom in Svetom dokončali reformo nadzora v Evropi. Želim zagotoviti kar najboljše 
pogoje za vzpostavitev novega sistema in zlasti treh novih organov in pravočasno bom 
pripravil ovrednotenje, ki je predvideno v novem sistemu. Komisiji nameravam predlagati 
vzpostavitev pravnega okvira za obvladovanje in reševanje krize. Ta okvir mora okrepiti in 
uskladiti nadzor finančnih skupin glede lastnih sredstev in likvidnosti ter finančno stabilnost v 
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vsaki državi članici in v Uniji kot celoti. Moje službe bodo tudi proučile uvedbo skladov za 
jamstvo vlog in reševalnih skladov. Ena od lekcij, ki nas jih je kriza naučila, je potreba, da se 
v prihodnosti izboljšata kakovost in raven lastnih sredstev bank. Načrtujem četrto predelavo 
„Direktive o kapitalskih zahtevah“ (CRD4), z namenom, da bi bila agenda G-20 in delo 
Baselskega odbora vključena v pravo Skupnosti. Uvedba sodobnega okvira nadzora na 
področju zavarovalništva je cilj bistvenega pomena, za katerega uresničitev bo treba sprejeti 
izvedbene ukrepe „Direktive o solventnosti II“. Za evropske upokojence je treba vzpostaviti 
varne in učinkovite pokojninske sisteme. Želim, da bi izvedli reformo ob reviziji Direktive 
IORP (Direktive o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje).

Mnogo dela nas čaka na področju finančnih trgov in njihove infrastrukture. Želim, da bi 
revidirali „direktive o zlorabi trga“ in direktivo o trgih finančnih instrumentov (direktiva 
MiFID). Komisiji bom predlagal usklajen zakonodajni okvir za izvedene finančne instrumente 
OTC in za tako imenovane dejavnosti in infrastrukture za čas po trgovanju, vključno z 
zakonodajnim predlogom za nematerializirane vrednostne papirje. Glede enotnega območja 
plačil v evrih (SEPA) nameravam predlagati, da kolegij sprejme zakonodajno pobudo za 
določitev enega ali več rokov za prehod na produkte SEPA za direktne bremenitve in nakazila 
ter pobudo za izboljšanje upravljanja. Menim, da moramo na področju maloprodajnih 
finančnih storitev zaradi sedanje fragmentacije kreditnega trga, zlasti pri nepremičninskih 
kreditih, predložiti odgovorne pobude glede najemanja in dajanja kreditov. Specifično za 
maloprodajne finančne produkte pa želim predlagati usklajen zakonodajni okvir, ki bi 
omogočal varčevalcem, da bi dobili boljše informacije in nasvete. Nameravam proučiti tudi 
vprašanje sankcij.

Kar zadeva upravljanje podjetij, bom predložil poročilo o upravljanju v finančnih ustanovah, 
ki bo vsebovalo predloge za odpravljanje šibkosti, ki jih je razkrila kriza. Imam namen, da 
prav tako kmalu predstavim poročilo o izvajanju priporočila o osebnih prejemkih v sektorju 
finančnih storitev ter drugih pobud, namenjenih odpravljanju nezakonitih praks glede osebnih 
prejemkov. Tako poročilo bom predstavil tudi glede izvajanja Priporočila glede osebnih 
prejemkov direktorjev, ki mu bodo po potrebi sledili ustrezni predlogi. Glede gospodarskih 
družb, ki kotirajo na borzi, bo zelo kmalu objavljeno poročilo o uporabi Direktive o 
preglednosti, ki mu bo morda sledil predlog sprememb.

Na področju finančnih informacij bo ena od mojih prednostnih nalog doseči, da bi vsi naši 
partnerji, zlasti Združene države Amerike, sprejeli visokokakovostne svetovne računovodske 
standarde v skladu s priporočili G-20. Prav tako bi želel bistveno izboljšati upravljanje
Upravnega odbora za mednarodne računovodske standarde (IASB – International Accounting 
Standards Board). Za mala in srednje velika podjetja želim predstaviti ambiciozen osnutek 
posodobitve računovodskih pravil. Kar pa zadeva predpisani računovodski nadzor, bo moja 
prednostna naloga nadaljnje razvijanje mednarodnega sodelovanja, ki bo omogočilo vzajemno 
priznavanje sistemov za nadzor revizorjev in morebitno sprejetje mednarodnih računovodskih 
standardov (ISA). Kar zadeva pravo gospodarskih družb, bom v skladu z željami, ki jih je 
izrazil Evropski parlament, svetoval Komisiji, da podrobneje obravnava vprašanje 
čezmejnega prenosa sedežev gospodarskih družb. Predložil bom tudi poročilo o delovanju 
statuta evropske gospodarske družbe.

Sektor storitev je gospodarski motor Unije. Uresničitev enotnega trga storitev je zato 
prednostna naloga. Proces vzajemnega ocenjevanja, predviden v „Direktivi o storitvah“, ki bo 
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potekal v letu 2010, bi nam moral omogočiti celovit pregled razmer v vseh državah članicah 
in nam pomagati, da določimo morebitne potrebe po dopolnilnih ukrepih. Tudi sporočilo o 
pregledu sektorja storitev distribucije in trgovine na drobno bo omogočilo postavljanje 
diagnoze.

Tudi direktiva o storitvah je dober primer prizadevanj Komisije za izboljšanje izvajanja 
direktiv. V Evropski uniji sedemindvajsetih članic postaja sodelovanje med Parlamentom in 
Komisijo na področju prenosa direktiv vse pomembnejše. Predlagam, da še naprej spremljam 
in krepim to sodelovanje v korist evropskih državljanov in podjetij. Tudi „Direktiva o 
priznavanju poklicnih kvalifikacij“ bo celovito ovrednotena. Še naprej bom branil pravni red 
Skupnosti in uporabljal pooblastila Komisije za premagovanje ovir, ki jih države članice še 
ohranjajo. Vendar bo dobro delovanje notranjega trga tudi zahtevalo, da bo treba delati v 
partnerstvu z državami članicami in razvijati SOLVIT in enotni portal SMAS (Single Market 
Assistance Service).

Prav poseben poudarek želim dati razvijanju čezmejnih spletnih storitev in varovanju 
potrošnikov, tako pri dostopu do teh storitev kot pri njihovi uporabi, da bi se zaupanje 
potrošnikov povečalo.

Na področju pravic intelektualne lastnine si želim, da bi razvili usklajen pravni okvir. Potrudil 
se bom, da se končajo zakonodajna dela na področju patenta Skupnosti in na področju sistema 
poravnave patentnih sporov. Prav tako načrtujem posodobitev pravnega okvira za blagovne 
znamke. Želim okrepiti pravni okvir, povezan s spoštovanjem pravic, dopolnjen pa naj bi bil 
tudi z uvedbo opazovalnega urada („observatorija“) za ponarejanje in piratstvo. 

Pravila glede javnih naročil morajo spodbujati konkurenčnost industrije in omogočati javnim 
organom, da kupujejo ob najboljšem možnem razmerju med kakovostjo in ceno. Naša politika 
se mora razvijati in omogočati uporabo nakupov prek javnih naročil za spodbujanje 
povpraševanja po inovativnih proizvodih ali storitvah, ob upoštevanju okolja in spodbujanju 
socialne vključenosti. Glede tega nameravam z razlagalnim sporočilom odgovoriti na zahteve 
po pojasnilu, ki jih je izrazil Parlament. Prepričan sem, da je treba preučiti, ali je mogoče 
sama pravila izboljšati, tako da bi bil še bolj olajšan dostop do javnih naročil, zlasti za mala in 
srednje velika podjetja. V ta namen je predvideno ovrednotenje direktiv, ki naj bi odprlo pot 
za morebitno poznejšo posodobitev. Nameravam dokončati analizo učinka, ki še poteka, in 
druga pripravljalna dela, da bi bilo možno predložiti zakonodajni predlog na področju 
koncesij. Glede „sprejemanja boljše zakonodaje“ bom med svojim mandatom pozoren na to, 
da bo vsak zakonodajni predlog spremljala analiza učinkov predlagane zakonodaje, vključno s 
socialnimi učinki. Glede poenostavitve in zmanjšanja upravnih obremenitev nameravam 
nadaljevati že začeta prizadevanja in zlasti začeti delo na reviziji četrte in sedme direktive o 
pravu gospodarskih družb.


