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

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

22.12.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Høring af Antonio Tajani, udpeget næstformand i Kommissionen/udpeget
medlem af Kommissionen med ansvar for industri og iværksætteri

Vedlagt fremsendes de skriftlige svar fra Antonio Tajani.

Sekretariatet



PE431.152v01-00 2/7 CM\800924DA.doc

DA

DA

SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS 

SPØRGSMÅL TIL
DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR 

Antonio TAJANI

(Erhvervsliv og iværksætteri)

Almindelig duelighed, europæisk engagement og personlig uafhængighed

1. Hvilke aspekter af Deres personlige kvalifikationer og erfaring mener De har 
særlig relevans for opgaven som kommissær og arbejdet med at fremme EU's 
almene interesser, særlig inden for Deres potentielle ansvarsområde? Hvad 
motiverer Dem? Hvilke garantier for uafhængighed kan De give Europa-
Parlamentet, og hvordan vil De sikre, at Deres tidligere, nuværende eller 
fremtidige aktiviteter ikke kan rejse tvivl om udøvelsen af Deres hverv i 
Kommissionen?

Med mine fjorten år som medlem af Europa-Parlamentet og min aktuelle erfaring som 
næstformand for Europa-Kommissionen med ansvar for transportområdet har jeg fået et godt 
kendskab til de europæiske institutioner og deres funktionsmåde. Jeg tror, jeg med sikkerhed 
kan sige, at politik og især europæisk politik ikke er fremmed for mig. Jeg er derfor meget 
opmærksom på Parlamentets behov og har til hensigt i min nye rolle som kommissær for 
erhvervsliv og iværksætteri at fortsætte mine bestræbelser på at etablere et privilegeret forhold 
med Parlamentet, så vi kan fuldføre vore fælles mål.

Erhvervslivet og dets udfordringer og forhåbninger er heller ikke helt fremmede for mig. Da 
jeg hidtil har haft ansvar for transportområdet, har jeg haft lejlighed til at arbejde med en 
række vigtige erhvervssektorer inden for transportområdet og rumfart, som jeg allerede havde 
ansvar for med Galileo.

Min erfaring inden for de europæiske institutioner har lært mig, at det for at gennemføre en 
politisk indsats ikke er tilstrækkeligt at arbejde utrætteligt og give udtryk for et stort 
engagement. Man må først og fremmest få forståelse for den reelle interesse og de 
konsekvenser, de forskellige europæiske politikker har for EU-borgerne, uanset om de er 
lønmodtagere, iværksættere, rejsende, turister eller forbrugere. Dette har været et af de 
grundlæggende principper for min indsats som politiker hidtil. Dette bliver også afgørende på 
et så stort og betydningsfuldt område som erhvervsliv og iværksætteri, som bl.a. spiller en 
uomgængelig rolle i den aktuelle socioøkonomiske kontekst.
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Med henblik på at bevare Kommissionens tradition for uafhængighed tilslutter og forpligter 
jeg mig som kommissær til fuldt ud at overholde principperne i EU-traktatens artikel 17, stk. 
3, og artikel 245 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som udgør kernen i 
Kommissionens funktionsmåde og Kommissionens udøvelse af sine opgaver. Da 
erhvervslivet direkte berører en stor del af EU's befolkning, knytter jeg stor betydning til at 
lytte til alle synspunkter og vil altid være indstillet på at lytte opmærksomt og fordomsfrit til 
alle involverede aktører, således at jeg sammen med de tjenestegrene, jeg får ansvar for, kan 
garantere de fælles europæiske interesser, der står på spil.

Endelig forpligter jeg mig til nøje at overholde alle kravene i adfærdskodeksen for 
kommissærer og til at ajourføre og offentliggøre min erklæring om finansielle interesser og 
alle relevante oplysninger som krævet i forbindelse med mit mandat.

Forvaltning af Deres ansvarsområde og samarbejde med Europa-Parlamentet og dets 
udvalg

2. Hvordan vurderer De Deres rolle som medlem af kommissærkollegiet? I hvilket 
omfang mener De, at De er ansvarlig over for Parlamentet for Deres og Deres 
tjenestegrenes handlinger?

I min egenskab af tidligere medlem af Europa-Parlamentet og af Konventet om Den 
Europæiske Unions Fremtid er jeg fuldt ud bevidst om Europa-Parlamentets afgørende rolle i 
forbindelse med en styrkelse af den europæiske integrationsproces. Jeg er derfor meget glad, 
for at Lissabontraktaten for nylig trådte i kraft, da den styrker Parlamentets rolle ved at gøre 
den fælles beslutningsprocedure til den almindelige lovgivningsprocedure.

Europa-Parlamentet er den eneste direkte valgte EU-institution. Parlamentet nyder derfor fuld 
demokratisk legitimitet, fordi det repræsenterer medlemsstaternes befolkninger. Det er derfor 
af grundlæggende politisk betydning for EU's demokrati, effektivitet og legitimitet, at 
kommissæren gør rede for sin indsats og indsatsen i de tjenestegrene, som kommissæren har 
ansvar for, over for Europa-Parlamentet, som således kan udøve effektiv demokratisk kontrol.
Jeg forpligter mig hertil, uden at dette berører Kommissionens kollegialitetsprincip. Jeg er 
overbevist om, at vi med et nært samarbejde med de øvrige kommissærer kan skabe et godt 
holdsamarbejde, hvor de forskellige politikker og instrumenter gensidigt styrker hinanden til 
fordel for hele Europa.

Sluttelig er jeg overbevist om, at kommissærer skal være lydhøre over for medlemmerne af 
Parlamentet for at garantere et tæt samarbejde og en konstruktiv politisk dialog. Jeg har i de 
forgangne 18 måneder som kommissær for transportområdet bestræbt mig på dette og 
forpligter mig til at fortsætte bestræbelserne i min nye funktion.

3. Hvilke specifikke tilsagn er De villig til at give om større åbenhed, øget samarbejde 
og effektiv opfølgning af Parlamentets holdninger og anmodninger om 
lovgivningsmæssige initiativer, også under hensyntagen til Lissabontraktatens 
ikrafttræden? Er De for så vidt angår planlagte initiativer og igangværende 
procedurer rede til at levere oplysninger og dokumenter til Parlamentet på lige fod 
med Rådet?
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Det interinstitutionelle samarbejde er af grundlæggende betydning for effektiviteten, 
legitimiteten og den gode forvaltningspraksis i EU's beslutningsproces. Dette samarbejde bør 
bygge på tre afgørende elementer: åbenhed, gensidig tillid og samarbejde. Jeg forpligter mig 
således til fuldt ud at overholde bestemmelserne i rammeaftalen om forbindelserne mellem 
Europa-Parlamentet og Kommissionen og den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning.

Jeg vil derfor som hidtil bestræbe mig på at levere fuldstændige oplysninger til Parlamentet 
og Rådet samtidig, således at medlemmerne kan udøve demokratisk kontrol, og jeg vil gøre 
alt hvad jeg kan for at skabe større åbenhed og forbedre informationsstrømmen. 

I min tid som kommissær har jeg altid anset muligheden for at deltage i parlamentsudvalgenes 
møder og debatterne i plenarforsamlingen som en enestående mulighed for at skabe og styrke 
den politiske dialog mellem de to institutioner. Hvis jeg bliver udnævnt, har jeg til hensigt 
fortsat at udnytte denne mulighed i den kommende tid.

Politikrelaterede spørgsmål

4. Hvad er Deres tre vigtigste prioriteter for Deres foreslåede ansvarsområde under 
behørig hensyntagen til den finansielle, økonomiske og sociale krise og behovet for 
en bæredygtig udvikling? 

Jeg indtager min nye funktion på et afgørende tidspunkt, hvor vi står over for følgerne af 
finanskrisen i erhvervslivet. Tiden er inde til at foretage de strukturreformer, som er 
nødvendige, for at EU kan skabe øget produktivitet og vækst til fordel for borgerne. Vi skal 
ikke glemme de mange millioner små og mellemstore virksomheder i Europa og deres evne til 
at skabe arbejdspladser og innovation. I den forbindelse repræsenterer bekæmpelsen af 
klimaændringer og overgangen til økonomi med lavt CO2-udslip både en udfordring og en 
mulighed. Det er en udfordring, der ikke kan tages op uden at satse på innovation og ny 
teknologi. En mulighed, da EU's politikker til støtte for innovation giver og mulighed for at 
forbedre den europæiske konkurrenceevne og samtidig skabe nye "grønne" arbejdspladser 
med høj værdi på fremtidens vækstmarkeder.

Det mandat, jeg er blevet tilbudt, indgår fuldt ud i den nye EU 2020-strategi og i de 
retningslinjer, som José Manuel Barroso præsenterede Dem for i september. Hensigten er især 
at gøre erhvervs- og industripolitikken og et velfungerende indre marked til en af 
drivkræfterne for at skabe øget vækst og innovation.

Min første prioritet vil derfor som led i strategien EU 2020 være at konkurrenceevnen i det 
europæiske erhvervsliv. Opgaven vil bestå i at støtte genopretningen af økonomien, at 
kortlægge behovene og fremme omstruktureringen af det europæiske erhvervsliv. Dette 
forudsætter en ny tilgang til EU's erhvervspolitik. Det er min hensigt i mit første år som 
kommissær at udforme denne nye strategi. Efter en grundig analyse i samarbejde med de 
involverede parter vil der indledningsvis være tale om med en tværgående tilgang at foregribe 
de industrielle ændringer, der følger i kølvandet på den økonomiske krise. Der vil desuden 
være behov for at opretholde vores konkurrenceevne og bevæge os hen imod en økonomi med 
lavt CO2-udslip, som i højere grad er videnbaseret. Jeg vil udarbejde en strategisk ramme for 
en integreret erhvervspolitik ved at foregribe behovene for kvalifikationer, forskning og 
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udvikling og innovationskapacitet, normalisering eller endda regulering, som skal sætte 
økonomien tilbage på rette spor mod en dynamisk vækst, som skal indeholde nye kilder til en 
bæredygtig vækst og garantere, at EU fortsat vil være et attraktivt marked for 
industrisektoren. De vigtigste elementer i min strategi vil være en styrkelse af det indre 
marked, hvad angår varer, og en styrkelse af den internationale konkurrenceevne.

En anden af mine prioriteter vil blive udviklingen af de små og mellemstore virksomheder i 
Europa navnlig via gennemførelsen af Small Business Act både på europæisk niveau og i 
medlemsstaterne. Jeg vil desuden arbejde for at udvikle en ny iværksætterkultur i Europa og 
støtte iværksætternes vækstpotentiale og en internationalisering af iværksætterne. Jeg vil 
desuden bestræbe mig på at skabe bedre adgang til betaling for små og mellemstore 
virksomheder, og vedtagelsen af et direktiv om forsinkede betalinger bliver en vigtig etape i 
den sammenhæng.

Endelig er det min hensigt at udnytte de nye beføjelser, som blev indført med 
Lissabontraktaten, fuldt ud navnlig inden for rumfarts- og turistsektoren, og retsgrundlaget 
inden for erhvervsområdet, som vil blive vedtaget ved den almindelige lovgivningsprocedure. 
Mere specifikt har jeg til hensigt at fuldende GMES ved at supplere overgangen fra forskning 
til drift og ved at garantere gennemførelsen af Galileo-systemet efter planen. Endelig ser jeg 
turistområdet som en særlig vigtig opgave.

5. Hvilke specifikke lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige initiativer agter 
De at tage og ifølge hvilken tidsplan? Hvilke specifikke tilsagn kan De give, særlig 
hvad angår de af udvalgenes prioriteter og dertil knyttede anmodninger, som vil 
falde ind under Deres ansvarsområde? Hvorledes vil De personligt sikre de 
lovgivningsmæssige forslags kvalitet?

Jeg vil søge at besvare parlamentsudvalgenes prioriteter så kortfattet som muligt. 

En ny integreret strategi for industripolitikken bliver et afgørende element for EU 
2020-strategien, som tager sigte på en konkurrencedygtig, grønnere og mere sammenkoblet 
økonomi. Målet er at skabe en stabil og forudsigelig ramme for en konkurrencedygtig 
industri, udvikling af virksomhederne og innovation. Når vi har opstillet en liste over 
europæisk erhvervslivs styrker, svagheder og udfordringer, vil jeg afholde en omfattende 
høring af alle interesserede parter. Det er mit ønske at knytte Europa-Parlamentet tæt til denne 
høring.

Vi skal desuden undgå, at industrisektoren og arbejdspladserne heri forlader Europa og 
dermed bidrager til en øget global forurening andetsteds, det såkaldte "kulstoflækage"-
princip. Kommissionen arbejder derfor på at gennemføre ETS-direktivet 
(Emissionshandelsordningen) og udarbejder en liste over industrisektorer, som uden vederlag 
kunne få tildelt en større part af emissionskvoterne.

De små og mellemstore virksomheder er en af mine prioriteter. Jeg vil således sørge for, at de 
forpligtelser, der blev indgået med vedtagelsen af Small Business Act i 2008 med henblik på 
at fremme iværksætterånden og indarbejde princippet "Tænk småt først" i udarbejdelsen af 
både europæiske og nationale politikker, overholdes. Der vil i 2010 blive foretaget en 
gennemgribende analyse af gennemførelsen af Small Business Act med henblik på at evaluere 
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de fremskridt, der er gjort, og kortlægge nye tiltag.

Krisen har gjort de sværere for de små og mellemstore virksomheder i Europa at få adgang til 
finansiering. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har derfor forpligtet sig til at stille 
30 mia. EUR til rådighed i lånefaciliteter for små og mellemstore virksomheder i perioden 
2008-2011. Det er min hensigt at arbejde nært sammen med EIB om en undersøgelse af, 
hvordan vi kan styrke EU's indflydelse i vigtige sektorer som industriel innovation og ren 
energi.

Innovation er altafgørende, hvis vi skal nå målsætningerne i Europa 2020. Det er min hensigt 
at arbejde nært sammen med kommissæren for forskning og innovation om udarbejdelsen af 
en "handlingsplan for innovation". Handlingsplanen skal indeholde Kommissionens planer for 
i samarbejde med Parlamentet og medlemsstaterne at nå målsætningerne. Planen vil indeholde 
fire dele: en bred strategi for innovation udover forskning og udvikling, en fokusering af EU's 
budget på områder, hvor virkningen er størst, bedre rammebetingelser og støtte til innovation i 
den offentlige sektor. Det er desuden meningen, at handlingsplanen skal indføre idéen med 
stærkere offentligt-private partnerskaber navnlig i forbindelse med offentlig og privat 
finansiering af innoverende virksomheder og virksomheder med høj vækst.

De beføjelser på rumfartsområdet, som EU får med Lissabontraktaten, vil kunne bygge videre 
på en mangeårig succes mellem medlemsstaterne og Den Europæiske Rumorganisation, som 
Kommissionen har bidraget til. En af mine prioriteter vil være at gennemføre vore to vigtigste 
projekter: Galileo og GMES. Men jeg vil gerne gå længere endnu. EU skal udvikle en stærk 
rumteknisk kapacitet for at styre klimaforandringerne. EU skal desuden beskytte sine 
rumtekniske aktiver og udnytte deres potentiale til at beskytte borgerne. Jeg vil desuden satse 
på videnskab, rumteknisk innovation og støtte til udforskning med henblik på videnskabelig 
udnyttelse. Disse områder svarer til prioriteterne i Parlamentets beslutning fra 2008. Det er et 
ambitiøst program, som forudsætter gode ledelsesstrukturer, relevante 
finansieringsinstrumenter og et budget, der svarer til vores ambitioner.

Jeg deler Europa-Parlamentets udtalelse om, at det er vigtigt at skabe større fordele ved det 
indre marked for forbrugerne og at få den gældende juridiske ramme til at fungere bedre.

Den nye ramme for markedsføring af varer har til formål at styrke forbrugernes tillid til 
sikkerheden i de varer, der findes på markedet. Dette omfatter tillid til CE-mærkningen. Jeg 
har i den forbindelse til hensigt at gennemføre en aktion, som skal genoprette forbrugernes 
tillid til varerne ved hjælp af oplysningskampagner om CE-mærkningen. Denne tillid hænger 
dog også sammen med troværdigheden af det system, der anvendes til CE-mærkningen. Jeg 
mener derfor, at alle nye politikker vedrørende markedsovervågning og kontrol med varer fra 
tredjelande bør være en prioritet, således at vi kan forbedre det indre markeds funktionsmåde. 
Kommissionen vil inden 2013 udarbejde en rapport om markedsovervågning. Med direktivet 
om sikkerhedskrav til legetøj har vi fået en passende juridisk ramme.

Jeg forpligter mig desuden til at forelægge alle konsekvensanalyser for Dem, som GD ENTR 
måtte udarbejde i forbindelse med udarbejdelse af ny lovgivning. Denne lovgivning vil især 
vedrøre en tilpasning af de gældende direktiver, så de bringes i overensstemmelse med den 
nye rammelovgivning for markedsføring af varer, jf. oven for (ultimo 2010), en revision af 
lovgivningen vedrørende maskiner, radio- og telekommunikationsterminaludstyr og af 
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rammelovgivningen for emissioner i bilindustrien. Det er desuden min hensigt at gøre 
fastlæggelsen af interoperable standarder hurtigere og forbedre tilliden til det europæiske 
standardiseringssystem, og jeg håber at kunne præsentere Dem for en 
"standardiseringspakke", således at vi kan skabe en øget tillid til systemet og bidrage til 
innovation, samtidig med at vi sørger for de små og mellemstore virksomheders interesser.

Jeg har til hensigt at videreføre målsætningerne i REACH: beskyttelse af menneskers sundhed 
og af miljøet samt konkurrencedygtighed og innovation. En god gennemførelse af REACH-
forordningen er min prioritet, og 2010 bliver et kritisk år med de første udvekslinger ved 
registreringen af stoffer. Jeg er desuden bevidst om betydningen af revisionen af REACH, 
som efter planen skal finde sted i 2012, og jeg vil i nært samarbejde med miljøkommissæren 
arbejde for denne revision.

Jeg er bevidst om de vanskeligheder, som virksomhederne – navnlig de små og mellemstore –
støder på i driften af de forskellige fora til udveksling af oplysninger om stoffer (SIEF'er). 
Driften af disse fora er erhvervslivets ansvarsområde. Kommissionen, Det Europæiske 
Kemikalieagentur (ECHA) og erhvervssammenslutningerne gør imidlertid alt, hvad de kan, 
for at hjælpe virksomhederne med at løse de vanskeligheder, de måtte støde på i forbindelse 
med forberedelsen af deres ansøgninger om registrering.

Europa-Parlamentet har med rette påpeget, at nanomaterialer bør være omfattet af flere 
forskellige regelsæt på grund af den næsten ubegrænsede anvendelse af nanoteknologier i 
forskellige sektorer og deres særlige kendetegn. Kommissionen vil i 2011 præsentere en 
rapport om de tiltag, der er sat i værk. Jeg vil sørge for, at hvert enkelt af Kommissionens 
lovgivningsforslag tager hensyn til nanomaterialerne, således som Parlamentet har anmodet 
om.

For alle de ovennævnte punkter regner jeg selvsagt med Europa-Parlamentets henstillinger og 
råd, således at vi i fællesskab kan gennemføre projekterne.


