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SVAR PÅ EUROPAPARLAMENTETS 

SKRIFTLIGA FRÅGOR 

TILL DEN NOMINERADE KOMMISSIONSLEDAMOTEN 

Michel BARNIER

(Inre marknaden och tjänster)

Allmän kompetens, engagemang för EU och personlig oavhängighet

1. Vilka av dina personliga kvalifikationer och erfarenheter är särskilt viktiga för 
uppdraget som kommissionsledamot och främjandet av det europeiska 
allmänintresset, särskilt inom det område som du skulle ansvara för? Vad sporrar 
dig? På vilket sätt kan du inför Europaparlamentet garantera din personliga 
oavhängighet, och hur kan du garantera att din tidigare, nuvarande eller framtida 
verksamhet inte på något sätt skulle kunna innebära att fullgörandet av dina 
skyldigheter inom kommissionen ifrågasätts?

Mitt europeiska engagemang sträcker sig tillbaka till början av min politiska karriär och har 
varit grunden för alla mina offentliga uppdrag sedan mer än 15 år. Efter att ha varit 
miljöminister utsågs jag till vice europaminister 1995, med ansvar för förhandlingarna om 
Amsterdam-fördraget. Därefter var jag ordförande för EU-utskottet i den franska senaten, 
innan jag kom att ingå i Romano Prodis kommission 1999–2004 som ledamot med ansvar för 
regionalpolitik. I dag är det alltså för en andra mandatperiod som jag nominerats till 
Europeiska kommissionen, nu under José Manuel Barroso.

Detta europeiska engagemang tog jag med till Bryssel som kommissionsledamot, men också 
under en intensiv period som ordförande för rådet (jordbruk och fiske) under det franska 
ordförandeskapet andra halvåret 2008 och nu sedan 6 månader som EU-parlamentariker. Att 
få arbeta för Europa i dessa tre institutioner är både lyckosamt och något jag verkligen är stolt 
över.

Sedan början av min politiska karriär har jag velat föra EU och dess befolkningar närmare 
varandra. Detta är anledningen till att jag sedan 1995 arbetat med ”Dialog för Europa”, vilket 
inneburit att jag varje vecka begett mig till ett franskt departement för att samtala om och 
förklara EU ute på fältet. Detta ledde också till att jag engagerade mig för ett JA till förslaget 
till EU-konstitution 2005, då som utrikesminister. Slutligen är det också anledningen till att 
jag med glädje engagerade mig i den franska kampanjen inför valet till Europaparlamentet i 
juni förra året. 
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Min europeiska övertygelse har inte förändrats under alla dessa år. Om jag väljs till 
kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden och tjänster, kommer jag i mitt dagliga 
värv att fortsätta verka för att närma EU till medborgarna, bland annat genom att regelbundet 
bege mig till de olika medlemsstaterna för samtal med folkvalda, företags- och 
fackföreningsledare samt EU-medborgarna ute på fältet. Det är nu 10 år sedan jag hade ett 
lokalt eller nationellt mandat i Frankrike. Jag har valts till olika poster i 27 år, men anser att 
mitt EU-engagemang måste vara totalt.

Liksom övriga kommissionsledamöter förbinder jag mig, precis som när jag blev ledamot 
med ansvar för regionalpolitik, att nogsamt följa reglerna i fördraget om Europeiska unionen, 
artikel 245 i fördraget om unionens funktion och kommissionsledamöternas uppförandekod. 
Mina uppdrag i de 3 europeiska institutionerna och arbetserfarenheterna av parlamentet och 
rådet kommer att bli mycket användbara för att fortsätta det nödvändiga arbetet med 
integrationen av den inre marknaden och de finansiella tjänsterna. I synnerhet kommer alla 
mina erfarenheter att kunna bidra till en uppriktig dialog med parlamentet och rådet, för att 
gemensamt verka i Europas intresse.

Efter att ha deltagit i utarbetandet av de senaste europeiska fördragen (Amsterdam, Nice, 
konstitutionen....), hyser jag stor respekt för detta engagemang och försäkrar att jag och mina 
medarbetare ska verka i EU:s intresse och att jag inte ska företa mig något som på minsta sätt 
kan ifrågasätta mina insatser i Europas tjänst. Under resor och möten ska jag, som jag alltid 
gjort, se det som en hederssak att behandla alla medlemsstater likvärdigt.

Förvaltning av ansvarsområdet och samarbete med Europaparlamentet och dess utskott

2. Hur skulle du uppfatta din uppgift som ledamot av kommissionskollegiet? På 
vilket sätt skulle du betrakta dig själv som ansvarig och redovisningsskyldig inför 
Europaparlamentet för ditt och dina avdelningars handlande?

Ett Europa som fungerar innebär en kommissionen som lämnar förslag – spelar sin roll som 
initiativtagare – och ett medbeslutande parlament och råd. Genom bland annat 
Lissabonfördraget har varje institution sin plats och en avgörande roll att spela.

Den inre marknaden och de finansiella tjänsterna kommer att vara centrala för att få igång 
tillväxten. Som kommissionsledamot med ansvar för detta område och medlem av 
kommissionskollegiet vill jag fortsätta ge Europeiska kommissionen denna ”politiska” roll. 
Det gäller också när jag under resor ute i medlemsstaterna kontaktar EU-medborgarna, när jag 
lanserar projekt och initiativ på mina områden, men också när jag aktivt deltar i 
kommissionskollegiets arbete.

Uppdraget omfattar många aspekter som direkt berör företagen, konsumenterna och 
EU-medborgarna. Dessa frågor är till sin natur gränsöverskridande och måste stämmas av 
med flera andra kommissionsledamöters arbete.

Detta politiska EU-engagemang måste omsättas i alla dessa dimensioner, särskilt i väl 
etablerade och förtroendefulla relationer mellan de två beslutscentrumen, dvs. parlamentet 
och rådet. Liksom i mina tidigare uppdrag har jag för vana att axla mitt politiska ansvar och 
att informera och involvera parlamentet i mitt arbete och mina överväganden. 
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Då jag själv ställde upp i valet den 7 juni, vet jag särskilt väl vilken betydelse som varje 
enskild parlamentsledamot har för den demokratiska EU-debatten.

Om jag väljs till kommissionsledamot, vill jag framöver tillsammans med 
parlamentsledamöterna skapa en ny ram för diskussionerna, präglad av ansvar och tillit och 
med samtidig respekt för de olika institutionernas roll enligt fördragen.

Med ett ansvar för den inre marknaden och finansiella tjänster ser jag Europaparlamentet som 
en stabil samarbetspart för att få medborgarna att ta till sig dessa frågor bättre. Som Jacques 
Delors sagt: ”Man blir inte förälskad i den inre marknaden”. Ändå är dessa frågor centrala i 
allas våra liv som européer – som företagare, konsumenter, resande.... Sedan 50 år är den inre 
marknaden motorn i den europeiska integrationen och i arbetet med våra medborgares 
engagemang anser jag att deras valda representanter i Europaparlamentet är en oundgänglig 
länk för att få dem att inse vilka insatser som krävs och verkligen utnyttja denna enorma 
marknad. Räkna alltså med mitt stöd och samarbete på detta område.

3. Vilka specifika åtaganden är du redo att göra i fråga om ökad öppenhet, ökat 
samarbete med Europaparlamentet och e f f e k t i v  uppföljning av 
Europaparlamentets ståndpunkter och önskemål om lagstiftningsinitiativ, även 
med hänsyn till Lissabonfördragets ikraftträdande? Är du beredd att förse både 
parlamentet och rådet med samma uppgifter och handlingar när det gäller 
planerade initiativ och pågående förfaranden?

Lissabonfördragets ikraftträdande och medbeslutandeförfarandets utvidgande (normala 
förfarandeprinciper) är ett verkligt framsteg för öppenheten i gemenskapens beslutsfattande. 
Som jag länge önskat kommer detta att ytterligare minska avståndet mellan medborgarna och 
institutionerna. Denna nya inramning för diskussionerna mellan kommissionen, parlamentet 
och rådet blir en gemensam arbetsuppgift så att gemenskapsbesluten blir fullt begripliga. Jag 
är dock fast besluten att engagera mig i detta arbete, särskilt i förhållande till de 
parlamentsutskott som bevakar mina arbetsområden. Jag är därför beredd att hörsamma 
parlamentets inbjudningar till utskottsmöten och även till direktkontakt med berörda 
ledamöter.

Det är denna dialog och samverkan som bör kunna förbättra öppenheten och förtroendet. Jag 
kommer i mitt kabinett att ha en för detta arbete särskilt avdelad rådgivare och jag kan 
försäkra er om att denne ska vara fullt tillgänglig. Naturligtvis åtar jag mig att följa alla 
bestämmelser i det ramavtal som reglerar relationerna mellan våra båda institutioner. 

För övrigt är Europaparlamentet och rådet medlagstiftare, varför det framstår som naturligt 
och önskvärt att de behandlas på samma sätt när det gäller lagstiftningsförfarandenas 
dokument.

Frågor som rör den politiska strategin

4. Vilka är dina tre huvudprioriteringar inom ditt föreslagna ansvarsområde, med 
beaktande, om så krävs, av den finansiella, ekonomiska och sociala krisen och 
problem som är kopplade till hållbar utveckling?
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1. Ge nya impulser till den inre marknaden: Den inre marknaden är den europeiska 
tillväxtmotorn. Försvarandet av denna innebär att kontrollera hur medlemsstaterna tillämpar 
gemenskapens regelverk och garantera lika regler för alla, utan hinder eller diskriminering. 
Ingen möda ska sparas, särskilt inte för att ta fram verktyg som kan hjälpa medborgarna och 
företagen. Den ekonomiska, sociala och finansiella krisen har visat följande: att det krävs en 
genomgripande utvärdering av den inre marknaden för att utforska nya möjligheter till tillväxt 
och sysselsättning eller till och med stärka Europeiska unionens positioner i världen. Detta 
innebär att man genom studier av hur marknaderna fungerar lokaliserar de områden där den 
inre marknadens hela potential inte utnyttjas samt lägger fram nya initiativ för att få igång 
tillväxten för medborgarna och små och medelstora företag. I detta hänseende blir det viktigt 
att särskilt uppmärksamma den sociala dimensionen av de planerade åtgärderna.

2. Komma ur krisen och garantera stabiliteten i ett finanssystem där spararna skyddas: Jag 
förespråkar en dynamisk europeisk finanssektor med förnuftig reglering och effektiv tillsyn. 
Detta är vitalt om vi vill återupprätta spararnas och investerarnas förtroende, ett förtroende 
som delvis är beroende av vår ekonomis återhämtning. Samtidigt måste man inrätta en 
effektiv reglering som inte medför alltför stora hinder. Jag har fastslagit fem mål som ska göra 
vårt finanssystem stabilare och rättvisare: i) En finanssektor som främjar hållbar tillväxt, ii) en 
rättvisare finanssektor, med väl skyddade konsumenter, sparare och små och medelstora 
företag, iii) en mer disciplinerad sektor, med bättre tillsyn av finansinstituten och större 
samordning på EU-nivå, iv) skaffande av krishanteringsverktyg, v) slutligen ligga långt 
framme för att hitta gemensamma lösningar på världsnivå. Viktigt i detta avseende är att 
unionen aktivt deltar i arbetet inom G-20 och andra internationella instanser samt utvecklar 
relationerna med våra viktigaste parter.

3. Bygga en kunskapsekonomi: Jag avser att anpassa vår strategi inom immaterialrätten till 
nya utmaningar. För att kunna främja kunskapsekonomin måste EU-systemet för immateriella 
rättigheter moderniseras och stärkas. Jag vill ha ett komplett regelverk för upphovsrätt som 
klarar nya utmaningar som exempelvis digitaliseringen. Förhandlingarna om 
gemenskapspatentet och det enhetliga systemet för tvistlösning rörande gemenskapspatent 
måste slutföras. För att EU-företagen ska kunna utnyttja hela sin potential för förnyelse och 
skapande, krävs ett modernt immaterialrättsligt regelverk som stimulerar investeringar och 
tekniska framsteg samt underlättar tillgången till kunskap samt kunskapsspridningen.

5. Vilka specifika lagstiftningsinitiativ och andra initiativ som inte rör lagstiftning 
tänker du lägga fram, och vilken är tidsplanen för dessa? Vilka specifika 
åtaganden kan du göra, särskilt i fråga om utskottens prioriteringar och önskemål 
som följer av dessa, och som skulle omfattas av ditt ansvarsområde? Hur skulle du 
personligen se till att lagstiftningsförslagen håller god kvalitet?

När det gäller finansiella tjänster kan vi bara genom ökad samverkan trygga en effektiv tillsyn 
över en integrerad EU-marknad, även i kristider. Jag vill med parlamentet och rådet slutföra 
reformen av tillsynen i Europa. Jag är angelägen om att det nya systemet och särskilt de tre 
nya myndigheterna kommer igång på bästa möjligt sätt. Jag ska också i god tid förbereda den 
föreskrivna utvärderingen av det nya systemet. Jag tänker föreslå kommissionen en rättslig 
ram för krishantering och krislösning. Denna ram bör stärka och harmonisera övervakningen 
av koncerner när det gäller eget kapital och likviditet samt den finansiella stabiliteten i varje 
medlemsstat och unionen som helhet. Mina kolleger kommer också att utreda ett införande av 



PE431.078v03-00 6/7 CM\801029SV.doc

SV

insättningsgaranti- och avvecklingsfonder på EU-nivå. En av krisens lärdomar är att 
bankernas eget kapital måste förstärkas när det gäller kvalitet och storlek. Jag planerar en 
fjärde översyn av direktivet om ”lagstadgat eget kapital”, för att omsätta G20-agendan och 
Baselkommitténs arbete i gemenskapslagstiftning. Införandet av en modern tillsynsram inom 
försäkringssektorn är en stor insats och ska innebära att Solvens II-direktivets 
tillämpningsåtgärder vidtas. De europeiska pensionärerna bör ha ett tryggt och effektivt 
pensionssystem. Jag vill se en reform i samband med ändringen av direktivet om 
tjänstepensionsinstitut (om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut).

När det gäller finansmarknaderna och deras infrastruktur är mycket ogjort. Jag vill att 
direktiven om ”marknadsmissbruk” respektive marknader för finansiella instrument (MiFID) 
ses över. Jag kommer att föreslå kommissionen ett komplett regelverk för OTC-derivat och 
även för verksamhet och infrastruktur inom så kallad efterhandel, inklusive ett 
lagstiftningsförslag om förmedlade värdepapper. Beträffande det gemensamma 
eurobetalningsområdet (SEPA) tänker jag föreslå kommissionen att anta ett 
lagstiftningsförslag om att införa en eller flera tidsfrister för övergången till SEPA-produkter 
för autogireringar och överföringar. Jag tänker mig också ett initiativ för att förbättra 
styrningen. När det gäller finansiella tjänster till allmänheten, anser jag att den nuvarande 
fragmenterade kreditmarknaden, särskilt fastighetsmarknaden, motiverar att vi lägger fram 
seriösa förslag om lån och utlåning. Särskilt för finansiella produkter till allmänheten vill jag 
föreslå ett komplett regelverk för att spararna ska få bättre information och rådgivning. Jag 
tänker begrunda frågan om påföljder.

Beträffande företagsstyrning kommer jag att lägga fram en rapport om styrningen av 
finansföretag, med förslag om att åtgärda svagheter som visat sig under krisen. Jag avser 
också att inom kort lägga fram en rapport om genomförandet av rekommendationen om 
ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn samt andra initiativ för att komma tillrätta med 
orimliga ersättningar. Detsamma ska jag göra med genomförandet av rekommendationen om 
ersättningar till ledande befattningshavare, vid behov följt av lämpliga förslag. Beträffande 
börsnoterade bolag kommer inom kort en rapport att offentliggöras om ”insynsdirektivet”, 
eventuellt följd av ett ändringsförslag.

När det gäller finansiell information är en av mina prioriteringar att alla våra parter och 
särskilt Förenta staterna antar gemensamma redovisningsstandarder av hög kvalitet, i enlighet 
med rekommendationerna från G-20. Jag vill också väsentligen ändra styrningen av IASB 
(International Accounting Standard Board). Beträffande små och medelstora företag vill jag 
lägga fram ett ambitiöst moderniseringsprojekt om bokföringsregler. När det slutligen gäller 
obligatorisk revision prioriterar jag ett fördjupat internationellt samarbete som kan utmynna i 
ömsesidigt erkända system för revisorstillsyn och ett eventuellt antagande av internationella 
redovisningsstandarder (ISA). Inom bolagsrätten och som svar på Europaparlamentets 
önskemål ämnar jag föreslå kommissionen att begrunda frågan om bolags flyttning av sitt säte 
till andra länder. Jag ska också lägga fram en rapport om hur företagsformen Europabolag 
fungerar.

Tjänstesektorn är unionens ekonomiska motor. En prioriterad uppgift är därför att genomföra 
den inre marknaden för tjänster. Den ömsesidiga utvärderingsprocessen enligt 
tjänstedirektivet ska pågå under 2010, vilket bör ge en helhetsbild av situationen i 
medlemsstaterna och bidra till att lokalisera det eventuella behovet av kompletterande 
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insatser. Meddelandet om tillsyn över distributions- och detaljhandelstjänster kommer också 
att göra det möjligt att ställa en diagnos.

Tjänstedirektivet är också ett bra exempel på de ansträngningar kommissionen samtyckt till 
för att förbättra genomförandet av direktiv. Samarbetet mellan parlamentet och kommissionen 
när det gäller införlivande blir allt viktigare i en union med 27 medlemsstater. Jag föreslår att 
man fortsätter och förstärker detta samarbete till förmån för medborgarna och företagen i EU. 
Förutom detta ska direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer utvärderas i sin helhet. 
Själv kommer jag att försvara gemenskapens regelverk och använda kommissionens 
befogenheter för att riva de hinder som fortfarande finns i medlemsstaterna. Emellertid krävs 
för en väl fungerande inre marknad att man samverkar med medlemsstaterna och utvecklar 
Solvit och den gemensamma portalen Smas (Single market assistance service).

Jag vill särskilt uppmärksamma utvecklandet av gränsöverskridande nätbaserade tjänster och 
konsumentskyddet, både när det gäller tillgången till dessa tjänster och utnyttjandet. Syftet är 
här att öka konsumenternas förtroende. 

På immaterialrättens område vill jag utveckla ett komplett regelverk. Jag kommer att verka 
för att lagstiftningsarbetet kring gemenskapspatentet och det enhetliga systemet för 
tvistlösning rörande gemenskapspatent slutförs. Jag planerar också att modernisera 
regelverket för varumärken. Jag vill även modernisera regelverket för skydd av rättigheter och 
samtidigt utveckla observationscentrumet för varumärkesförfalskning och pirattillverkning. 

Reglerna om offentlig upphandling ska stimulera industrins konkurrenskraft och göra det 
möjligt för offentliga organ att få bra valuta för pengarna. Vår politik måste utvecklas och 
möjliggöra offentlig upphandling för att stimulera efterfrågan på innovativa produkter och 
tjänster som är miljövänliga eller främjar social integration. I denna fråga vill jag genom ett 
tolkningsmeddelande svara på parlamentets önskemål om klargörande. Jag är övertygad om 
att det bör undersökas om reglerna bör förbättras för att ytterligare främja tillgängligheten till 
offentlig upphandling. I just detta syfte föreskrivs en utvärdering av direktiven, vilket kan leda 
till en senare modernisering. Jag ska slutföra den pågående konsekvensanalysen och andra 
förberedelser i syfte att lägga fram ett lagförslag på koncessionsområdet. När det gäller 
”bättre lagstiftning” kommer jag under min mandatperiod att se till att varje 
lagstiftningsförslag åtföljs av en konsekvensanalys, inklusive en analys av förslagets sociala 
effekter. I fråga om förenkling och minskning av administrativa bördor avser jag att fortsätta 
ansträngningarna och bland annat ta initiativ till en ändring av fjärde och sjunde 
bolagsrättsdirektivet.


