
CM\800924BG.doc PE431.152v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

22.12.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Изслушване на г-н Антонио ТАЯНИ, номиниран за заместник-председател 
на Комисията/номиниран за член на Комисията, отговарящ за 
промишлеността и предприемачеството

Приложено можете да намерите писмените отговори, изпратени от г-н Антонио 
ТАЯНИ.

Секретариат



PE431.152v01-00 2/8 CM\800924BG.doc

BG

BG

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСНИКА

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТА ЗА ЧЛЕН НА 
КОМИСИЯТА

Антонио ТАЯНИ

(Промишленост и предприемачество)

Обща компетентност, ангажираност към европейската идея и лична независимост

1. Кои аспекти от Вашата квалификация и опит са особено подходящи, за да 
изпълнявате функциите на член на Комисията и работите за общия 
европейски интерес, по-специално в  областта, за която бихте отговаряли?
Каква е Вашата мотивация? Какви гаранции за Вашата независимост сте в 
състояние да предоставите на Европейския парламент и по какъв начин ще 
гарантирате, че Ваши минали, настоящи или бъдещи дейности няма да 
породят съмнения във връзка с изпълнението на Вашите задължения в 
рамките на Комисията?

Четиринадесетте години, които прекарах като депутат в Европейския парламент и 
сегашният ми опит на длъжността заместник-председател на Европейската комисия, 
отговарящ за транспортния ресор, ми позволиха да придобия добри познания за 
европейските институции и техния начин на работа. Мисля, че мога с основание да 
твърдя, че не ми е чужд светът на политиката, особено този на европейската политика.
Поради тази причина аз съм особено чувствителен към нуждите на Парламента и съм с 
твърдото намерение, в бъдещата ми роля на член на Комисията, отговарящ за 
промишлеността и предприемачеството, да продължа усилията си за установяване на 
привилегировани взаимоотношения с Вашата институция с оглед постигане на общите 
ни цели.

Промишленият сектор, също както и предизвикателствата, пред които е изправен, и 
свързваните с него надежди, не са напълно нови за мен. И действително, благодарение 
на транспортния ресор, който имах привилегията и честта да ръководя до този момент, 
имах възможността да работя с няколко ключови сектора на промишлеността, имащи 
пряко отношение към транспорта, а също и към космическото пространство, за което 
вече отговарях по линия на програмата „Галилео“.

Опитът ми в рамките на европейските институции ме научи, че за да се увенчаят с 
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успех нашите политически дела не е достатъчно да работим неуморно и да влагаме 
силна решимост и страст, а преди всичко е необходимо да вникнем в реалната полза и в 
това, по какъв начин различните европейски политики засягат гражданите на Съюза, 
били те служители, предприемачи, пътници, туристи или потребители. Това бе е един 
от водещите принципи във всяко мое действие досега. Това ще важи с още по-голяма 
сила в една толкова обширна и значима област, каквато е областта на промишлеността 
и предприемачеството, която играе, между впрочем, незаменима роля в сегашния 
социално-икономически контекст.

За да стане това факт и за да бъде спазена традицията за независимост на Комисията, в 
качеството си на член на Комисията подкрепям и се ангажирам да съблюдавам всецяло 
принципите, заложени в член 17, параграф 3 от ДЕС и член 245 от ДФЕС, които са 
сърцевината на механизма, по който работи Комисията, и на начина, по който тя 
изпълнява своите задачи. Предвид обстоятелството, че промишленият сектор пряко 
засяга голяма част от населението на Европейския съюз, важно значение отдавам на 
това, да бъдат взети под внимание всички изразени становища, и винаги ще съм готов 
внимателно да изслушам всички заинтересовани лица в дух на безпристрастност и 
откритост, с което да гарантирам, заедно със службите, намиращи се на мое 
подчинение, защитата на съответните общи европейски интереси.

И накрая, обещавам да спазвам стриктно всички изисквания на Етичния кодекс на 
членовете на Комисията и да актуализирам и оглася декларацията за моите финансови 
интереси, а също и, при необходимост, всякаква полезна информация през цялото 
времетраене на моя мандат.

Управление на портфейла и сътрудничество с Европейския парламент и неговите 
комисии

2. Как бихте определили Вашата роля като член на колегията на Комисията? В 
какъв аспект бихте се считали за отговорен(а) пред Парламента за 
действията си и тези на поверените Ви служби?

Като бивш парламентарист и член на Конвента за бъдещето на Европа напълно 
съзнавам съществената роля, която играе Европейският парламент за укрепването на 
процеса на европейска интеграция и приветствам неотдавнашното влизане в сила на 
Договора от Лисабон, който консолидира тази негова роля, по-специално като 
превръща съвместното вземане на решение в обикновена законодателна процедура.

Европейският парламент единствен сред европейските институции се избира пряко.
Като такъв, той се радва на пълна демократична легитимност, тъй като представлява 
гражданите на Съюза. Ето защо, според мен, от основно политическо значение за 
демокрацията, ефикасността и легитимността на Европейския съюз е всеки член на 
Комисията да се отчита пред Европейския парламент за своите действия и за тези на 
службите, за които отговаря, за да може Парламентът ефикасно да упражнява своя 
демократичен контрол. Ангажирам се да спазвам този принцип, без това да е в ущърб 
на принципа на колегиалност на Комисията. Убеден съм, че в тясно сътрудничество с 
останалите членове на Комисията ще свършим добра работа в екип, при което 
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различните политики и инструменти взаимно ще подсилват своето действие за благото 
на Европа в нейната цялост.

И накрая, позволете ми да изразя убеждението си, че европейските депутати трябва да 
имат достъп до членовете на Комисията, за да се гарантира тясно сътрудничество и 
конструктивен политически диалог помежду им. През последните 18 месеца на 
работата ми като член на Комисията, отговарящ по въпросите на транспорта, аз се 
опитах да работя в тази насока и се ангажирам да продължа да работя в същата посока 
и на новата ми длъжност.

3. Какви конкретни ангажименти сте готов(а) да поемете с оглед постигането на 
по-голяма прозрачност, по-тясно сътрудничество и предприемане на 
ефективни действия във връзка с позиции и искания на Парламента по 
законодателни инициативи, включително във връзка с влизането в сила на 
Договора от Лисабон? Готов(а) ли сте да предоставите на Парламента 
информация и документи на равнопоставени начала със Съвета по 
отношение на предвидени инициативи или текущи процедури?

Междуинституционалното сътрудничество е от основно значение за гарантиране 
ефикасността, легитимността и рационалното управление на процеса на вземане на 
решения в ЕС. То би трябвало да се основава на три елемента от ключово значение:
прозрачност, взаимно доверие и дух на сътрудничество. В това отношение аз се 
ангажирам напълно да зачитам разпоредбите на Рамковото споразумение за 
отношенията между Европейския парламент и Комисията, както и 
междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество.

За тази цел, както се опитвах да правя и досега, ще следя за това Парламентът да 
разполага с пълна информация едновременно със Съвета, така че членовете на ЕП да 
могат да упражняват споменатия демократичен контрол, и ще направя всичко, което е 
по силите ми, за подобряване на прозрачността и на потока от информация.

По време на мандата ми в Комисията винаги съм считал възможността да присъствам 
на заседанията на парламентарните комисии, а също и на дебатите в пленарна зала, 
като на единствена по рода си възможност да установя и активизирам политическия 
диалог между двете институции. В случай че моята номинация бъде потвърдена, 
заявявам твърдата си решимост да продължа да се възползвам изцяло от тази 
възможност и в бъдеще.

Въпроси по отношение на политиката

4. Кои са трите основни приоритета, които имате намерение да следвате като 
част от Вашия портфейл, като вземате предвид, при необходимост, 
финансовата, икономическа и социална криза, както и съображенията, 
свързани с устойчивото развитие? 

Аз ще изпълнявам моите нови отговорности в един критичен момент, в който ние сме 
длъжни да се справим с индустриалните последици на финансовата криза. Сега е 
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моментът да предприемем структурните реформи, от които Европа се нуждае, за да 
осигурим по-висока производителност и растеж за благото на нашите граждани. 
Необходимо е да държим сметка за милионите европейски малки и средни предприятия 
(МСП) и да подкрепим тяхната способност да създават работни места и да правят 
нововъведения. В този контекст борбата с изменението на климата и преходът към 
икономика с ниски емисии на въглероден двуокис едновременно са и 
предизвикателство, и възможност. Предизвикателство, справянето с което не би било 
възможно, без да заложим на нововъведенията и новите технологии.  И една 
възможност, тъй като политиките на ЕС в подкрепа на новаторството ще ни дадат 
възможност да подобрим европейската конкурентоспособност, като същевременно 
създаваме нови и висококачествени „зелени“ работни места на пазарите – носители на 
бъдещето.

Повереният ми мандат напълно се вписва в новата стратегия ЕС 2020 и в насоките, 
представени Ви от президента Барозу през септември. Той има за цел преди всичко да 
превърне индустриалната политика и политиката в областта на предприемачеството, 
както и доброто функциониране на вътрешния пазар, в една от движещите сили, които 
да стимулират растежа и новаторството.

Моят главен приоритет в рамките на стратегията ЕС 2020 ще бъде да се повиши 
конкурентоспособността на индустриалната база на Европа. Тук основното 
предизвикателство се заключава в това да се подкрепи възстановяването на 
икономиката, като се набележат нуждите и като се улесни преструктурирането на 
европейската индустрия. Това ще изисква нов подход по отношение на европейската 
индустриална политика.  Моите намерения са още в първата годината от моя мандат да 
бъде дефиниран този нов подход. Първоначално, след задълбочен анализ и в 
консултации с всички заинтересовани страни, ще трябва на хоризонтално равнище 
изпреварващо да се предвидят индустриалните промени, произтичащи от 
икономическата криза и от необходимостта да се запази нашата конкурентоспособност 
чрез преход към икономика с ниски емисии на въглероден двуокис, основаваща се в по-
голяма степен на знанието. Ще изготвя стратегическа рамка за интегрирана 
индустриална политика, при отчитане на нуждите както от съответна професионална 
квалификация, от научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и от новаторски 
капацитет, така и от стандартизация, т.е. от регулиране, която наново ще насочи 
икономиката по пътя на динамичния растеж, ще разгърне нови източници за устойчив 
растеж и ще гарантира запазване на привлекателността на Европа за индустрията. 
Укрепването на вътрешния продуктов пазар, а също и развитието на 
конкурентоспособността в международен план, ще бъдат ключови елементи на моя 
подход.

Друг основен приоритет за мен ще бъде развитието на МСП в Европа, особено чрез 
прилагането на практика и по-нататъшното усъвършенстване на Закона за малкия 
бизнес, както в общоевропейски мащаб, така и на равнището на отделните държави-
членки на ЕС. Ще работя също и за развитието на нова култура на предприемачеството 
в Европа, като оказвам подкрепа на неговия потенциал за растеж и 
интернационализация. Наред с това ще следя за това да бъдат подобрени условията за 
достъп на МСП до плащания, като важна стъпка в тази посока ще бъде приемането на 
директивата относно забавянето на плащания.
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И на последно място, имам твърдото намерение да се възползвам всецяло от някои 
нови правомощия, въведени с Договора от Лисабон, по-специално в областта на 
космическото пространство и туризма, и от правната основа в областта на 
промишлеността, която ще бъде предмет на обикновената законодателна процедура. 
По-конкретно, възнамерявам да направя необходимото за пълното разгръщане на 
инициативата „Глобален мониторинг на околната среда и сигурността“ (ГМОСС), чрез 
приключване на прехода от научни изследвания към оперативни услуги и гарантиране 
на разполагането на системата „Галилео“ според предвидения план. Накрая, що се 
отнася до туризма, в лицето на този сектор виждам много важна възможност, която 
трябва да се използва.

5. Какви конкретни законодателни и незаконодателни инициативи 
възнамерявате да предложите и съгласно какъв график? Какви конкретни 
ангажименти можете да поемете, по-специално във връзка с приоритетите и 
исканията на комисиите, приложени към настоящия въпросник, които 
попадат в  сферата на Вашия портфейл? Как лично бихте гарантирали 
доброто качество на законодателните предложения?

Ще се опитам да отговоря накратко във връзка с приоритетите, изразени от Вашите 
парламентарни комисии.

Един нов интегриран подход в областта на индустриалната политика ще бъде ключов 
компонент на Стратегията ЕС 2020 за конкурентоспособна, по-екологична и 
взаимосвързана икономика. Целта е да се предложи стабилна и предвидима обща рамка 
за една конкурентоспособна индустрия, както и за развитието на предприятията и 
новаторството. След като направя преглед на силните и слабите страни на европейската 
индустрия и на предизвикателствата, които стоят пред нея, ще предприема обширни 
консултации с всички заинтересовани страни. Желанието ми е в този процес активно да 
се включи и Европейският парламент.

Ние също така не трябва да допускаме индустрията и нейните работни места да 
напускат пределите на Европа и по този начин да допринасят за увеличаване на 
глобалното замърсяване другаде, т.е. за т.нар. явление „прехвърляне на въглеродни 
емисии“. За тази цел Комисията работи по прилагането на директивата относно 
търговията с квоти за емисии и подготвя списък на промишлените отрасли, на които би 
могло безвъзмездно да бъде отпусната по-голяма квота за емисии.

Малките и средните предприятия ще бъдат един от моите приоритети. По тази причина 
ще следя за спазването на всички ангажименти, поети при приемането през 2008 г. на 
Закона за малкия бизнес (Small Business Act, SBA) с цел поощряване на 
предприемаческия дух и включването на принципа „Мисли първо за малките“ при 
разработването на политиките както на европейско, така и на национално равнище. 
През 2010 г. се предвижда да се проведе задълбочен преглед на изпълнението на Закона 
за малкия бизнес, с цел да се измери постигнатият напредък и да се набележат нови 
действия.

Кризата затрудни още повече достъпа на европейските МСП до финансиране. Поради 
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това Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) се ангажира да предостави заем от 
30 милиарда евро за нуждите на МСП в периода 2008—2011 г. Моето намерение е да 
работя в по-тясно сътрудничество с ЕИБ, за да проучим по какъв начин да засилим 
влиянието си в ключови сектори, като промишлените нововъведения и екологичните 
енергоизточници. 

Новаторството е от съществено значение за постигането на целите на Европа 2020. 
Моето намерение е да работя в много тясно сътрудничество с комисаря по въпросите 
на научните изследвания и иновациите при разработването на „план за действие в 
подкрепа на новаторството“.  В него би трябвало да се уточни какво точно Комисията 
смята да предприеме – в партньорство с Парламента и държавите-членки – с оглед 
постигането на тези цели. Планът ще включва четири основни компонента: 
по-широкообхватен подход към новаторството, отвъд НИРД, концентриране на 
бюджета на ЕС там, където неговото въздействие е най-голямо, подобряване на 
рамковите условия и подкрепа за нововъведенията в публичния сектор. С него би 
трябвало да се въведе също така идеята за по-стабилни публично-частни партньорства, 
по-специално за целите на публичното и частното финансиране на новаторските и 
бързо разрастващи се предприятия.

Придадената на ЕС с Договора от Лисабон компетентност в космическата област ще 
може да се опре на дългата поредица от успехи, постигнати от държавите-членки и 
Европейската космическа агенция, за които Комисията има определен принос. Един от 
приоритетите ми ще бъде да доведа до успешен завършек нашите два показни проекти: 
„Галилео“ и ГМОСС. Обаче моето желание е да стигна още по-далеч. ЕС трябва да 
разработи мощен космически капацитет за справяне с проблемите, които поставя 
изменението на климата. Той трябва също така да защити своите космически активи и 
да използва техния потенциал за защита на нашите граждани. Другите мои приоритети 
ще бъдат науката, новаторството в космическата област и подкрепата за проучванията с 
научноизследователска цел. Те са в пълно съгласие с приоритетите на Парламента и 
неговата резолюция от 2008 г. Това е една амбициозна програма, която изисква добри 
управленски структури, подходящи финансови инструменти и съразмерен с нашите 
амбиции бюджет.

Споделям становището на Европейския парламент, че е от съществено значение да се 
подобрят ползите, които потребителите могат да извлекат от вътрешния пазар, и да се 
направи така, че съществуващата правна рамка да функционира възможно най-добре.

Новата законодателна рамка във връзка с търговската реализация на продуктите цели 
да се повиши доверието на потребителите в безопасността на продуктите, намиращи се 
на пазара. Това включва и доверието в маркировката СЕ. В тази връзка възнамерявам 
да предприема действия, насочени към възстановяване на доверието на потребителите в 
продуктите, посредством информационни кампании относно маркировката СЕ. Това 
доверие е свързано обаче и с надеждността на системата, на която се основава 
маркировката СЕ. Именно поради тази причина смятам, че всяка нова политика в 
областта на надзора над пазара и контрола върху продуктите с произход от трети 
страни би трябвало заеме приоритетно място с оглед подобряване функционирането на 
вътрешния пазар. Комисията ще изготви в периода до 2013 г. доклад относно надзора 
над пазара. Благодарение на директивата относно безопасността на детските играчки 
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сега вече разполагаме с адекватна нормативна рамка.

Същевременно се ангажирам да представя пред вас всички проучвания на 
въздействието, които ще бъдат осъществени от ГД „Предприятия и промишленост“ в 
рамките на подготовката на законодателни инициативи. Те ще засегнат по-специално 
привеждането на съществуващите директиви в съответствие  с новата законодателна 
рамка за търговската реализация на споменатите по-горе продукти (до края на 2010 г.), 
осъвременяване на законодателството в областта на машините и на 
радионавигационното и далекосъобщителното крайно оборудване, и на нормативната 
рамка, отнасяща се до емисиите в автомобилния сектор (в периода 2012—2015 г.). 
Намерението ми е също така да бъде подобрена скоростта, с която се създават 
оперативно съвместими стандарти, както и доверието в европейската система за 
стандартизация, и да представя  пред вас „пакет от стандартизационни документи“, с 
цел да се повиши доверието в системата и да се допринесе за новаторството, като 
същевременно се зачитат интересите на МСП.

Имам твърдото намерение да способствам за постигането на целите на REACH: 
опазване на човешкото здраве и на околната среда, а също и конкурентоспособност и 
новаторство. Правилното прилагане на регламента REACH e сред моите приоритети и 
2010 г. ще бъде критична година с изтичането на първите срокове за регистрация на 
веществата. В същото време съзнавам важността на прегледа на REACH, предвиден за 
2012 г., и ще работя в тази посока в тясно сътрудничество с комисаря, отговарящ по 
въпросите на околната среда.

Съзнавам трудностите, които срещат дружествата – по-специално МСП, – във връзка с 
функционирането на форумите за обмен на информация за веществата (SIEFs). За 
последното фактически носи отговорност индустрията. Комисията, Европейската 
агенция по химикалите (ЕСНА) и браншовите сдружения при все това правят всичко, 
което е по силите им, за да подпомогнат предприятията да преодолеят трудностите, 
които те могат да срещнат при подготовката на своите досиета за регистрация.

Европейският парламент правилно посочи, че наноматериалите трябва да бъдат 
обхванати от набор от диференцирани правила поради почти неограниченото 
прилагане на нанотехнологиите в различни сектори и поради техните присъщи 
характеристики. През 2011 г .  Комисията ще представи доклад за предприетите 
действия. Ще следя за това при всяко законодателно предложение на Комисията да 
бъдат вземани под внимание аспектите, свързани с наноматериалите, както бе поискано 
от Европейския парламент.

От само себе си се разбира, че по всички точки, изложени по-горе, ще разчитам на 
съветите и подкрепата на Европейския парламент за успешното им съвместно 
реализиране.


