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ODPOVĚDI NA OTÁZKY

EVROPSKÉHO PARLAMENTU
PRO NOMINOVANÉHO KANDIDÁTA NA KOMISAŘE

Antonia TAJANIHO

(Průmysl a podnikání)

Celková způsobilost, proevropská smýšlení a osobní nezávislost

1. Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení 
komisařem a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to 
zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak můžete 
Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, aby 
žádná z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nemohla zpochybnit 
plnění Vašich povinností v rámci Komise?

Čtrnáct let, které jsem strávil jako poslanec Evropského parlamentu, a má současná funkce 
místopředsedy Evropské komise odpovědného za dopravu mi umožnily získat dobrou znalost 
evropských institucí a jejich fungování. Myslím, že mohu říci, že politická scéna, zejména 
evropská, mi není cizí. Z tohoto důvodu si velmi dobře uvědomuji potřeby Parlamentu a jsem 
pevně rozhodnut ve své práci jako budoucí  komisař odpovědný za průmysl a podnikání 
pokračovat a v zájmu splnění našich společných cílů navázat  užší spolupráci s Parlamentem.

Oblast průmyslu, jeho úkoly a perspektivy nejsou pro mě zcela nové. Díky politice dopravy, 
za níž jsem měl tu čest dosud nést odpovědnost, jsem měl příležitost spolupracovat s několika 
klíčovými oblastmi průmyslu spojenými s dopravou a kosmickým výzkumem, za nějž jsem 
byl již zodpovědný v souvislosti s projektem Galileo.

Má zkušenost u evropských institucí mě naučila, že k úspěšné realizaci naší politické činnosti 
nestačí jen pracovat neúnavně, s odhodláním a s nadšením, ale především je nutné chápat, 
jaké důsledky jednotlivé evropské politiky mají pro občany Unie, ať už jde o zaměstnance, 
podnikatele, cestující, turisty nebo spotřebitele. To byla jedna ze zásad, která mě až do 
dnešního dne inspirovala, a které zůstávám věrný. Zejména v tak rozsáhlé a důležité oblasti, 
jako je průmysl a podnikání, která hraje nezastupitelnou úlohu v současném 
socioekonomickém kontextu, je toto nanejvýš pravdivé.

Právě z tohoto důvodu, a aby bylo možné zachovat tradiční nezávislost Komise, se jako 
komisař zavazuji plně dodržovat zásady zakotvené v čl. 17 odst. 3 SEU a článku 245 SFEU, 
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s nimiž se ztotožňuji a které jsou jádrem fungování Komise a způsobu, jak plní své úkoly.
Vzhledem k tomu, že oblast průmyslu se bezprostředně týká velké části obyvatelstva 
Evropské unie, věnuji velkou pozornost všem vyjádřeným názorům a všem dotčeným 
aktérům budu vždy naslouchat nestranným a otevřeným způsobem, abych za pomoci 
oddělení, za něž ponesu odpovědnost, zajišťoval společné evropské zájmy, které jsou ve hře.

Nakonec se zavazuji svědomitě plnit všechny požadavky Kodexu chování komisařů a  během 
svého mandátu aktualizovat a zveřejňovat všechna prohlášení o finančních zájmech a 
v případě nutnosti i všechny nutné informace.

Správa úřadu a spolupráce s Evropským parlamentem a jeho výbory

2. Jak byste zhodnotil Vaši úlohu ve sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete 
odpovědnost za vykonávání Vašeho úřadu a za činnost Vašich oddělení  a jak o své 
činnosti hodláte informovat EP?

Jako bývalý poslanec a člen Konventu o budoucnosti Evropy si plně uvědomuji, jak důležitou 
roli hraje Evropský parlament v dalším posilování procesu evropské integrace, a vítám 
nedávný vstup v platnost Lisabonské smlouvy, která roli Parlamentu posiluje zejména tím, že 
z procesu spolurozhodování činí řádný legislativní postup.

Evropský parlament je jedinou evropskou institucí, která je volena přímo. Právě z tohoto 
důvodu má při občanů Unie plnou demokratickou legitimitu. Z politického hlediska je proto 
pro demokracii, efektivitu a legitimitu Evropské unie velmi důležité, aby komisař Evropský 
parlament informoval o svých činnostech a činnostech svých oddělení, za něž nese 
odpovědnost, aby Parlament mohl svoji demokratickou kontrolu vykonávat efektivně. K tomu 
se zavazuji, aniž je dotčena zásada kolektivní odpovědnosti Komise. Jsem přesvědčen o tom, 
že přímou spoluprací s ostatními komisaři odvedeme kvalitní týmovou práci, a že se při ní 
budou jednotlivé politiky a nástroje navzájem posilovat ve prospěch celé Evropy.

A konečně jsem přesvědčen o tom, že komisaři musí být pro evropské poslance dostupní, aby 
byla zajištěna úzká spolupráce a konstruktivní politický dialog. Během posledních 18 měsíců 
jsem se jako komisař pověřený dopravou pokusil pracovat v tomto směru a zavazuji se 
k tomu, že v nové funkci tomu nebude jinak.

3. Jak konkrétně zamýšlíte posílit spolupráci s Evropským parlamentem, zvýšit 
transparentnost postupů a zefektivnit opatření přijímaná v návaznosti na 
stanoviska EP a jeho výzvy k zahájení legislativního postupu, a to i vzhledem ke 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost?  Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo 
probíhající postupy, jste připraven poskytovat EP stejné informace a dokumenty 
jako Radě?

Spolupráce institucí má zcela zásadní význam pro zajištění efektivity, legitimity a řádné 
správy věci veřejných v rámci procesu rozhodování na úrovni EU. Měla by spočívat na třech 
hlavních principech: transparentnosti, vzájemné důvěře a spolupráci. V tomto ohledu se 
zavazuji, že budu plně dodržovat ustanovení rámcové dohody o spolupráci Evropského
parlamentu a Komise a interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů.
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Za tímto účelem a stejně tak, jako jsem to činil až do dnešního dne, budu dbát na to, aby 
Parlament měl k dispozici všechny informace ve stejnou dobu jako Rada, aby poslanci mohli 
vykonávat zmíněnou demokratickou kontrolu, a učiním vše, co je v mé moci, pro zlepšení 
transparentnosti a toku informací.

Po celou dobu mého působení v Komisi jsem možnost zúčastnit se schůzí parlamentních 
výborů a plenárních zasedání považoval za jedinečnou příležitost ke vzniku a posílení 
politického dialogu mezi oběma institucemi. Pokud by mé jmenování bylo potvrzeno, jsem 
pevně odhodlám k tomu, že této příležitosti budu i nadále plně využívat.

Otázky týkající se svěřené oblasti politik

4. Jaké tři priority jste si stanovil v rámci Vašeho navrženého postu a jak hodláte 
v případech, kde je to vhodné, zohlednit finanční, hospodářskou a sociální krizi a 
otázky spojené s udržitelným rozvojem? 

Nové odpovědnosti přebírám v zásadním okamžiku: musíme se vypořádat s vlivem finanční 
krize na průmysl. Právě nyní musíme začít se strukturálního reformami, které Evropa 
potřebuje, aby mohla zajistit větší produktivitu a růst ve prospěch našich občanů. Je nutné 
zohlednit milion evropských MSP a podporovat jejich schopnost vytvářet pracovní místa a 
inovovat. V této souvislosti je boj se změnou klimatu a přechod k nízkouhlíkovému 
hospodářství zároveň výzvou i příležitostí.  Výzvou, vůči níž se nemůžeme postavit bez toho, 
aniž bychom vsadili na inovace a nové technologie. A příležitostí z toho důvodu, že politiky 
EU ve prospěch inovací nám umožňí zlepšit evropskou konkurenceschopnost a zároveň 
vytvářet kvalitní nová „zelená“ pracovní místa na trzích, jež jsou nositeli budoucnosti.

Mandát, který mi byl svěřen, je nedílnou součástí nové strategie EU 2020 a hlavních směrů, 
s nimiž Vás předseda Barroso seznámil v září. Cílem je zejména přeměnit hospodářskou 
politiku, politiku podnikání a řádné fungování vnitřního trhu v jeden z motorů na podporu 
růstu a inovací.

Mojí první prioritou v rámci strategie EU 2020 bude posílit konkurenceschopnost průmyslové 
základny Evropy. Úkolem je podporovat obnovu hospodářství, a to prostřednictvím stanovení 
potřeb a zjednodušení restrukturalizace evropského hospodářství. To bude vyžadovat nový 
přístup ze strany evropské hospodářské politiky. Ještě během prvního roku hodlám  tento 
nový přístup definovat. Nejprve v návaznosti na podrobnou analýzu a konzultace se všemi 
zúčastněnými stranami bude naším úkolem předpovědět, z horizontálního úhlu pohledu, 
průmyslové změny, které vznikly v důsledku hospodářské krize a z nutnosti zachovat naši 
konkurenceschopnost tím, že se budeme vyvíjet směrem k nízkouhlíkovému hospodářství  
více založenému na znalostech. Vypracuji strategický rámec pro integrovanou hospodářskou 
politiku předběžným stanovením potřeb, pokud jde o kvalifikace, výzkum a rozvoj, schopnost 
inovace, normalizace a případně regularizace, což přivede hospodářství na cestu dynamického 
růstu, který poskytne nové zdroje trvalého růstu a zajistí, aby Evropa zůstala i nadále 
přitažlivá pro průmysl. Posílení vnitřního trhu pro produkty a rozvoj mezinárodní 
konkurenceschopnosti budou klíčovými prvky mého přístupu

 Za další klíčovou prioritu považuji rozvoj MSP v Evropě, zejména díky zavedení a posílení 
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iniciativy Small Business Act, ať již na evropské úrovni nebo na úrovni členských států. 
Rovněž budu pracovat na rozvoji nové podnikatelské kultury v Evropě a zároveň podporovat 
potenciál růstu podnikatelů a jejich spolupráci se světem.  Dále pak budu dohlížet na to, aby 
se pro MSP usnadnil přístup k platbám. Přijetí směrnice o zpožděných platbách bude v tomto 
směru  důležitou etapou.

 Dále jsem pevně rozhodnut, že plně využiji nových pravomocí zavedených Lisabonskou 
smlouvou, zejména v oblasti vesmíru a cestovního ruchu, a právního základu v oblasti 
průmyslu, který bude podléhat řádnému legislativnímu postupu. Přesněji řečeno bych chtěl 
zdokonalit Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti dokončením přechodu od 
výzkumu k operacím a zajištěním zavedení systému Galileo tak, jak bylo v plánu. Závěrem, 
zejména pokud jde o oblast cestovního ruchu, vidím právě zde důležitou příležitost, kterou je 
nutné využít. 

5. Jaké legislativní a nelegislativní iniciativy zamýšlíte předložit a v jakém časovém 
harmonogramu? Jaké konkrétní závazky můžete přijmout, zejména pokud jde 
o priority a žádosti, které v souvislosti s těmito iniciativami vznesou výbory EP a 
které budou spadat do oblasti Vaší působnosti?  Jak máte v úmyslu osobně 
zajišťovat vysokou kvalitu legislativních návrhů?

Pokusím se na všechny priority parlamentních výborů odpovědět  stručně.

Nový integrovaný přístup v oblasti průmyslové politiky bude pro konkurenceschopné, více 
zelené a propojené konkurenceschopné hospodářství klíčovým prvkem strategie EU 2020. 
Cílem je poskytnout stabilní a předvídatelný obecný rámec pro konkurenceschopné 
hospodářství, rozvoj podniků a inovace. Po vyhodnocení stavu evropského průmyslu, jeho 
silných a slabých stránek a problémů uspořádám rozsáhlou konzultaci se všemi zúčastněnými 
stranami. Uvítal bych, aby se této konzultace Evropský parlament zúčastnil přímo. 

Rovněž bychom se měli vyhnout tomu, aby Evropu opustil průmysl a jeho pracovní místa a 
zvýšil tak celkové znečištění jinde; jde o jev nazývaný „únik uhlíku“. S ohledem na tento cíl 
Komise pracuje na provádění směrnice ETS (Emissions Trading System) a připravuje seznam 
průmyslových odvětví, která by mohla zdarma obdržet větší část emisních povolenek. 

MSP budou představovat jednu z mých priorit. Budu dohlížet na to, aby byly respektovány 
všechny závazky přijaté při přijetí iniciativy Small Business Act (SBA), v roce 2008 s cílem 
podporovat při přípravě politik podnikatelského ducha a zavést zásadu „Think Small First“, a 
to jak na evropské tak i vnitrostátní úrovni. V roce 2010 proběhne podrobné prozkoumání 
iniciativy na podporu udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků 
(SBA) s cílem změřit dosažený pokrok a stanovit nové kroky.    

Pokud jde o evropské MSP, krize zhoršila přístup k financování. Proto se Evropská investiční 
banka (EIB) zavázala k tomu, že na období 2008−2011 poskytne MSP 30 miliard EUR 
jakožto půjčku. Mám v úmyslu spolupracovat s EIB co nejtěsněji s cílem prozkoumat 
prostředky na posílení našeho vlivu v klíčových oblastech, jako jsou průmyslové inovace a 
čisté energie.
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Inovace je nezbytně nutná k uskutečnění cílů Europe 2020.  Při přípravě „akčního plánu pro 
inovace“ hodlám úzce spolupracovat s komisařkou pro výzkum a inovace. Plán by měl 
upřesnit, jaké Komise zamýšlí uskutečnit – společně s Parlamentem a členskými státy −, aby 
splnila své cíle.  Tento plán by byl sestaven kolem čtyř prvků: širší přístup k inovacím 
překračující rámec rozvoje a výzkumu, soustředění finančních prostředků EU tam, kde mají 
větší vliv, zlepšení rámcových podmínek a podpora inovací ve veřejném sektoru.  Měl by 
rovněž obsahovat myšlenku silnější partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, 
zejména pokud jde o veřejné a soukromé financování inovujících a rychle rostoucích podniků.  

Pravomoci v oblasti vesmíru, které EU svěřila Lisabonská smlouva, se mohou opřít o dlouhou 
úspěšnou historii členských států a Evropské kosmické agentury, k nimž Komise přispěla 
svým dílem. 

Jednou z mých priorit bude úspěšně dokončit naše dva hlavní projekty: Galileo a Globální 
monitoring životního prostředí a bezpečnosti.  Ale chtěl bych jít dále. EU musí rozvinout silné 
vesmírné kapacity, aby mohla řídit změnu klimatu. Musí rovněž chránit svá kosmická zařízení 
a využívat jejich potenciál k ochraně našich občanů.

Mezi mé další priority patří věda, inovace v oblasti vesmíru a podpora  výzkumu vesmíru za 
vědeckými účely. Jsou v souladu s prioritami Parlamentu a jeho usnesením z roku 2008. Je to 
ambiciózní program, který vyžaduje dobré struktury řízení, vhodné finanční nástroje a 
rozpočet odpovídající našim ambicím. 

Sdílím názor Evropského parlamentu, že je nezbytně nutné zlepšit výhody, které 
spotřebitelům přináší vnitřní trh, a zajistit, aby stávající právní rámec fungoval lépe.

Cílem nového právního rámce pro uvádění produktů na trh je posílit důvěru spotřebitelů 
v bezpečnost produktů na trhu. Její součástí je i důvěra v označení CE.  V této souvislosti 
mám v plánu podniknout kroky, které by obnovily důvěru spotřebitelů v produkty, a to 
prostřednictvím informačních kampaní o označení CE. Ale tato důvěra rovněž souvisí 
s důvěryhodností systému, o nějž se označení CE opírá. Právě z tohoto důvodu se domnívám, 
že úplně nová politika v oblasti dozoru nad trhem a kontroly produktů ze třetích zemí by měla 
být prioritou pro zlepšení fungování vnitřního trhu. Komise připraví do konce roku 2013 
zprávu o dozoru nad trhem. Díky směrnici o bezpečnosti hraček máme nyní k dispozici 
příslušný právní rámec. 

Dále se zavazuji k tomu, že Vám předložím všechny studie o vlivu, které GŘ ENTR provede 
v rámci přípravy legislativních návrhů. Ty se budou týkat zejména přizpůsobení stávajících 
směrnic novému právnímu rámci pro uvádění na trh výše zmíněných produktů (konec roku 
2010), revizí právních předpisů týkajících se strojů, výbavy koncových rádiových a 
telekomunikačních zařízení a právního rámce týkajícího se emisí v automobilovém průmyslu 
(2012−2015).  Rovněž mám v plánu urychlit vytváření interoperabilních norem,  zvýšit 
důvěru v evropský systém normalizace  a chci vám předložit „normalizační balíček“ s cílem 
zvýšit důvěru v tento systém, podpořit inovace a zároveň chránit zájmy MSP.

Jsem pevně odhodlán pokračovat v realizaci cílů nařízení REACH: ochrana lidského zdraví a 
životního prostředí, konkurenceschopnost a inovace.  Řádné provádění nařízení REACH patří 
mezi moje priority, rok 2010 bude kritickým rokem, neboť na tento rok připadají první lhůty 
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registrace látek.  Jsem si rovněž vědom toho, jak důležitá je revize nařízení REACH 
plánovaná na rok 2012 a v tomto směru budu úzce spolupracovat s komisařem pověřeným 
ochranou životního prostředí.

Uvědomuji si potíže, s nimiž se potýkají společnosti, zejména MSP, pokud jde o fóra výměny 
informací o látkách, za něž nese odpovědnost průmysl. Komise, Evropská agentura pro 
chemické látky (SIEF) a průmyslová sdružení  ze všech sil usilují o to, aby  pomohly 
podnikům překonat potíže, s nimiž se mohou setkat při přípravě registrace. 

Evropský parlament oprávněně uvedl, že na nanomateriály se musí vztahovat odlišná pravidla 
vzhledem k tomu, že nanotechnologie je možné používat téměř neomezeně v nejrůznějších 
odvětvích a s ohledem na jejich vlastní charakteristiky. V roce 2011 Komise předloží zprávu 
o podniknutých krocích. Budu usilovat o to, aby každý legislativní návrh Komise zohlednil 
nanomateriály v souladu s žádostí Parlamentu.

Není třeba zdůrazňovat, že pokud jde o všechny výše uvedené body, počítám s radami 
a podporou Evropského parlamentu, abychom je společně úspěšně splnili.


