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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ

Antonio TAJANI

(Βιομηχανία και Επιχειρηματικότητα)

Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα, προσωπική ανεξαρτησία

1. Ποιες πλευρές των προσωπικών σας προσόντων και της εμπειρίας σας έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για την ανάδειξή σας σε επίτροπο και την προώθηση του 
ευρωπαϊκού γενικού συμφέροντος, ιδίως στον τομέα για τον οποίο θα είστε 
υπεύθυνη; Τι σας παρακινεί; Ποιες εγγυήσεις ανεξαρτησίας μπορείτε να δώσετε 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς θα εξασφαλίσετε ότι οποιεσδήποτε 
παρελθούσες, τρέχουσες ή μελλοντικές σας δραστηριότητες δεν θέτουν εν 
αμφιβόλω την εκτέλεση των καθηκόντων σας εντός της Επιτροπής;

Κατά τα δεκατέσσερα έτη που διετέλεσα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και από 
την τρέχουσα εμπειρία μου ως αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιου 
επιτρόπου για τις μεταφορές απέκτησα καλή γνώση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και 
της λειτουργίας τους. Μπορώ πλέον να επιβεβαιώσω ότι ο κόσμος της πολιτικής, ιδίως της 
ευρωπαϊκής, δεν μου είναι ξένος. Για το λόγο αυτό, είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος στις ανάγκες 
του Κοινοβουλίου και είμαι αποφασισμένος, στον προσεχή ρόλο μου του αρμόδιου 
επιτρόπου για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, να συνεχίσω τις προσπάθειές μου 
για να δημιουργήσω μια στενή σχέση με το Κοινοβούλιο με σκοπό την επίτευξη των κοινών 
στόχων μας. 

Ο τομέας της βιομηχανίας, καθώς και οι προκλήσεις και οι προσδοκίες του, δεν μου είναι 
εντελώς νέα. Πράγματι, χάρη στο χαρτοφυλάκιο των μεταφορών που είχα το προνόμιο και 
την τιμή να διαχειρίζομαι έως σήμερα, είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με πολλούς 
βασικούς τομείς της βιομηχανίας που αφορούσαν τόσο τον τομέα των μεταφορών όσο και 
τον τομέα του διαστήματος, για τους οποίους ήμουν ήδη υπεύθυνος στο πλαίσιο του Galileo. 

Η θητεία μου στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με δίδαξε ότι για να επιτύχουμε τους 
πολιτικούς στόχους μας δεν αρκεί να εργαζόμαστε σκληρά με αποφασιστικότητα και πάθος: 
πριν από όλα πρέπει να καταλάβουμε το πραγματικό συμφέρον και τον αντίκτυπο που έχουν 
οι διάφορες ευρωπαϊκές πολιτικές στους πολίτες της Ένωσης είτε είναι εργαζόμενοι είτε είναι 
επιχειρηματίες, ταξιδιώτες, τουρίστες ή καταναλωτές. Αυτό ήταν μία από τις κύριες πηγές 
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έμπνευσης κάθε ενέργειάς μου έως σήμερα και αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει σε έναν 
τομέα τόσο τεράστιο και τόσο σημαντικό όσο αυτός της βιομηχανίας και της 
επιχειρηματικότητας που διαδραματίζει, μεταξύ άλλων, ζωτικό ρόλο στο σημερινό 
κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο. 

Για να γίνει αυτό και για να διατηρηθεί η παράδοση της ανεξαρτησίας της Επιτροπής,
αποδέχομαι και δεσμεύομαι, ως επίτροπος, να τηρώ στο ακέραιο τις αρχές που ορίζονται στα 
άρθρα 17 παράγραφος 3 της ΣΕΕ και 245 της ΣΛΕΕ που βρίσκονται στον πυρήνα του τρόπου 
λειτουργίας της Επιτροπής και του τρόπου με τον οποίο εκτελεί το έργο της. Δεδομένου ότι ο 
τομέας της βιομηχανίας αφορά άμεσα ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δίνω μεγάλη σημασία στην συνεκτίμηση του συνόλου των γνωμών που εκφράζονται 
και θα είμαι πάντα διατεθειμένος να ακούω προσεκτικά όλους τους ενδιαφερόμενους 
παράγοντες σε πνεύμα αντικειμενικότητας και διαφάνειας προκειμένου να διασφαλίσω, με τις 
διοικητικές υπηρεσίες που υπάγονται στη δικαιοδοσία μου, τα κοινά ευρωπαϊκά συμφέροντα 
που διακυβεύονται. 

Τέλος, δεσμεύομαι να τηρώ αυστηρά όλες τις απαιτήσεις του κώδικα δεοντολογίας των 
επιτρόπων και να επικαιροποιώ και να δημοσιεύω τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων μου 
καθώς και, εάν χρειάζεται, κάθε χρήσιμη πληροφορία κατά τη διάρκεια της θητείας μου.

Διαχείριση του χαρτοφυλακίου και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις 
επιτροπές του

2. Πώς θα εκτιμούσατε το ρόλο σας ως μέλους του Σώματος των Επιτρόπων; Από 
ποια άποψη θα θεωρούσατε ότι είστε υπεύθυνος και υπόλογος απέναντι στο 
Κοινοβούλιο για τις ενέργειές σας και τις ενέργειες των υπηρεσιών σας;

Τόσο ως πρώην βουλευτής όσο και ως μέλος της Συνέλευσης για το μέλλον της Ευρώπης, 
έχω πλήρη συνείδηση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
όσον αφορά την ενίσχυση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και επικροτώ την 
πρόσφατη έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία και εδραιώνει το ρόλο αυτό, 
καθιστώντας ιδίως τη διαδικασία της συναπόφασης ως τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο που εκλέγεται 
απευθείας από τον λαό. Στο πλαίσιο αυτό, απολαύει πλήρους δημοκρατικής νομιμότητας ως 
εκπρόσωπος των πολιτών της Ένωσης. Έχει, συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, θεμελιώδη 
πολιτική σημασία για τη δημοκρατία, την αποτελεσματικότητα και τη νομιμότητα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε επίτροπος να είναι υπόλογος για τις ενέργειές του, καθώς και για 
εκείνες των υπηρεσιών για τις οποίες είναι υπεύθυνος, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε
αυτό να μπορεί να ασκεί αποτελεσματικά τον δημοκρατικό του έλεγχο. Δεσμεύομαι να τηρώ 
την αρχή αυτή, με την επιφύλαξη της αρχής της συλλογικότητας της Επιτροπής. Είμαι 
πεπεισμένος ότι  σε στενή συνεργασία με τους άλλους επιτρόπους θα επιτελέσουμε καλό
ομαδικό έργο, αλληλοενισχύοντας τις διάφορες πολιτικές και μέσα για την ευημερία όλης της 
Ευρώπης. 

Τέλος, έχω την πεποίθηση ότι οι ευρωπαίοι βουλευτές πρέπει να έχουν πρόσβαση στους 
επιτρόπους έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η στενή συνεργασία και ο εποικοδομητικός πολιτικός
διάλογος. Προσπάθησα να εργαστώ προς την κατεύθυνση αυτή τους τελευταίους 18 μήνες ως 
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αρμόδιος επίτροπος για τις μεταφορές και δεσμεύομαι να συνεχίσω προς την ίδια κατεύθυνση 
στα νέα μου καθήκοντα.

3. Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις είστε διατεθειμένος να αναλάβετε σε σχέση με τη 
διευρυμένη διαφάνεια, την αυξημένη συνεργασία και την αποτελεσματική 
παρακολούθηση των θέσεων του Κοινοβουλίου και των αιτημάτων για νομοθετικές 
πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων ενόψει της θέσης σε ισχύ της συνθήκης της 
Λισαβόνας; Σε σχέση με τις προγραμματισμένες πρωτοβουλίες και τις εν εξελίξει 
διαδικασίες, είστε διατεθειμένος να παράσχετε στο Κοινοβούλιο πληροφορίες και 
έγγραφα σε ίση βάση με το Συμβούλιο;

Η διοργανική συνεργασία αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα, η νομιμότητα και η ορθή διακυβέρνηση της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ. Θα πρέπει δε να βασίζεται σε τρία βασικά στοιχεία: τη διαφάνεια, την 
αμοιβαία εμπιστοσύνη και το πνεύμα συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, δεσμεύομαι να τηρώ
στο ακέραιο τις διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, καθώς και τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας 

Για το σκοπό αυτό, όπως προσπάθησα να πράξω έως σήμερα, θα μεριμνήσω ώστε το 
Κοινοβούλιο να διαθέτει όλες τις πληροφορίες ταυτόχρονα με το Συμβούλιο, έτσι ώστε τα 
μέλη του να μπορούν να ασκήσουν τον δημοκρατικό έλεγχο και θα κάνω ό,τι μπορώ για να 
βελτιώσω τη διαφάνεια και τη ροή των πληροφοριών.

Κατά τη θητεία μου στην Επιτροπή, προσπαθούσα πάντα να παρίσταμαι σε συνεδριάσεις 
κοινοβουλευτικών επιτροπών, καθώς και σε συζητήσεις ολομέλειας, δεδομένου ότι επρόκειτο 
για μοναδική ευκαιρία για την εκκίνηση και την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ 
των δύο θεσμικών οργάνων. Στην περίπτωση που ο διορισμός μου επικυρωθεί, σκοπεύω να 
εξακολουθήσω να εκμεταλλεύομαι πλήρως την ευκαιρία αυτή στο μέλλον. 

Θέματα σχετικά με τις πολιτικές

4. Ποιες είναι οι τρεις βασικές προτεραιότητες που σκοπεύετε να επιδιώξετε στο 
πλαίσιο του χαρτοφυλακίου που σας προτείνεται, λαμβάνοντας υπόψη, όπου 
αρμόζει, τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση και τις ανησυχίες 
που συνδέονται με την αειφόρο ανάπτυξη; 

Αναλαμβάνω τις νέες αρμοδιότητές μου σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή: πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη βιομηχανία. Είναι η κατάλληλη 
χρονική στιγμή για να προβούμε στις δομικές μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η Ευρώπη 
ώστε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη παραγωγικότητα και οικονομική ανάπτυξη προς όφελος 
των πολιτών μας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τα εκατομμύρια ευρωπαϊκών ΜΜΕ και να 
υποστηρίξουμε την ικανότητά τους να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και καινοτομία. Στο 
πλαίσιο αυτό, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η μετάβαση σε μια οικονομία 
χαμηλής εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα αποτελούν τόσο πρόκληση όσο και ευκαιρία. Μια 
πρόκληση που δεν θα είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί χωρίς να επενδύσουμε στην 
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καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες. Και μια ευκαιρία, επειδή οι πολιτικές της ΕΕ για την 
υποστήριξη της καινοτομίας μας δίνουν τη δυνατότητα να βελτιώσουμε την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα, δημιουργώντας, παράλληλα, νέες «πράσινες» και υψηλής αξίας θέσεις 
απασχόλησης στις πρωτοπόρες αγορές του μέλλοντος. 

Το αξίωμα που μου ανατίθεται εντάσσεται πλήρως στη νέα στρατηγική ΕΕ 2020 και στις 
κατευθυντήριες γραμμές που ο Πρόεδρος Barroso σας παρουσίασε τον Σεπτέμβριο. Ο κύριος 
στόχος είναι να μετατρέψει τη βιομηχανική πολιτική και πολιτική επιχειρήσεων και την ορθή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε μία από τις κινητήριες δυνάμεις ενθάρρυνσης της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Η πρώτη προτεραιότητά μου θα είναι, στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020, να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης. Η πρόκληση συνίσταται στην 
υποστήριξη της ανάκαμψης της οικονομίας, προσδιορίζοντας τις ανάγκες και διευκολύνοντας 
την αναδιάρθρωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται μια νέα 
προσέγγιση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής. Έχω την πρόθεση, ήδη από το πρώτο 
έτος της θητείας μου, να προσδιορίσω αυτήν την  νέα προσέγγιση. Σε πρώτο στάδιο και 
ύστερα από μια σε βάθος ανάλυση αλλά και σε διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
θα χρειαστεί η πρόβλεψη κατά οριζόντιο τρόπο των βιομηχανικών μεταβολών που 
απορρέουν από την οικονομική κρίση και από την αναγκαιότητα να διατηρήσουμε την 
ανταγωνιστικότητά μας, εξελισσόμενοι προς μια οικονομία με χαμηλή εκπομπή διοξειδίου 
του άνθρακα και με βάση τη γνώση. Θα δημιουργήσω ένα στρατηγικό πλαίσιο για μια 
ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική, προβλέποντας τόσο τις ανάγκες όσον αφορά τις 
δεξιότητες, την έρευνα και ανάπτυξη και την ικανότητα καινοτομίας, τυποποίησης και 
ρύθμισης που θα επανατοποθετήσει την οικονομία στο δρόμο της δυναμικής ανάπτυξης, που 
θα αναπτύξει νέες πηγές διατηρήσιμης ανάπτυξης και που θα εγγυηθεί ότι η Ευρώπη 
παραμένει ελκυστική για τη βιομηχανία. Η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς για τα προϊόντα 
καθώς και για την ανάπτυξη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας θα αποτελέσουν τα σημαντικά 
σημεία της προσέγγισής μου.

Μια άλλη βασική προτεραιότητα θα είναι για μένα η ανάπτυξη των ΜΜΕ στην Ευρώπη,
ιδίως χάρη στην εφαρμογή και στην ενίσχυση του νόμου για τις μικρές επιχειρήσεις (Small 
Business Act) τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Θα εργαστώ 
επίσης για την ανάπτυξη ενός νέου πνεύματος επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, 
υποστηρίζοντας το δυναμικό τους ανάπτυξης και τη διεθνοποίησή τους. Επιπλέον, θα 
μεριμνήσω ώστε να ευνοηθεί η πρόσβαση στην πληρωμή για τις ΜΜΕ για τις οποίες η 
έγκριση της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών θα αποτελέσει ένα σημαντικό στάδιο.

Τέλος, είμαι αποφασισμένος να αξιοποιήσω πλήρως τις νέες αρμοδιότητες που θεσπίστηκαν 
με τη συνθήκη της Λισαβόνας, ιδίως στους τομείς του διαστήματος και του τουρισμού, και τη 
νομική βάση στον τομέα της βιομηχανίας που θα υπόκειται στη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία. Ειδικότερα, προτίθεμαι να συμβάλλω στην ωρίμανση της GMES (Παγκόσμια 
Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας), ολοκληρώνοντας τη μετάβαση από 
την έρευνα στις εφαρμογές και εξασφαλίζοντας την εγκατάσταση του συστήματος Galileo 
όπως προβλέπεται. Τέλος, θεωρώ τον τουρισμό ειδικά ως μια πολύ σημαντική ευκαιρία που 
πρέπει να εκμεταλλευτούμε. 
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5. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που 
σκοπεύετε να παρουσιάσετε, και σύμφωνα με ποιο χρονοδιάγραμμα; Ποιες 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις μπορείτε να αναλάβετε ιδίως σε σχέση με τις 
συνημμένες στο παρόν προτεραιότητες και αιτήματα των επιτροπών που θα είναι 
αρμόδιες για το χαρτοφυλάκιό σας; Πώς θα εξασφαλίσετε προσωπικά την καλή 
ποιότητα των νομοθετικών προτάσεων;

Θα προσπαθήσω να απαντήσω συνοπτικά στις προτεραιότητες που εκφράστηκαν από τις 
κοινοβουλευτικές επιτροπές σας.

Μια νέα ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη βιομηχανική πολιτική θα είναι βασικό στοιχείο 
της στρατηγικής ΕΕ 2020 για μια ανταγωνιστική οικονομία, πιο «πράσινη» και συνεκτική. Ο 
στόχος είναι η παροχή ενός γενικού σταθερού και προβλέψιμου πλαισίου για μια 
ανταγωνιστική βιομηχανία, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. 
Μετά τον εντοπισμό των δυνατών σημείων, των αδυναμιών και των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή βιομηχανία, θα οργανώσω μια ευρεία διαβούλευση όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών. Επιθυμώ δε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχει ενεργά στη 
διαβούλευση αυτή. 

Πρέπει επίσης να αποφύγουμε ώστε η βιομηχανία και οι θέσεις εργασίας της που 
εγκαταλείπουν την Ευρώπη να φεύγουν και να αυξάνουν την παγκόσμια ρύπανση αλλού, 
φαινόμενο που αποκαλείται «διαρροή διοξειδίου του άνθρακα». Προς τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή εργάζεται για την εφαρμογή της οδηγίας ETS («Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου») και καταρτίζει κατάλογο με τους βιομηχανικούς κλάδους
στους οποίους θα μπορούσαν να χορηγηθούν δωρεάν περισσότερα δικαιώματα εκπομπών.

Οι ΜΜΕ θα αποτελούν μία από τις προτεραιότητές μου. Επίσης, θα μεριμνήσω για την 
τήρηση του συνόλου των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν κατά την έκδοση του νόμου «Small 
Business Act» (SBA) το 2008 με σκοπό να προαγάγω το πνεύμα επιχειρηματικότητας και να 
εισαγάγω την αρχή «Think Small First» στη χάραξη πολιτικών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο. Το 2010 θα διεξαχθεί ενδελεχής εξέταση της εφαρμογής του SBA με σκοπό 
να μετρηθεί η πρόοδος που σημειώθηκε και να προσδιοριστούν οι νέες ενέργειες.  

Η κρίση επιδείνωσε την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ. Επίσης, η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) δεσμεύτηκε να χορηγήσει 30 δισ. ευρώ με τη μορφή 
δανείου στις ΜΜΕ για την περίοδο 2008-2011. Σκοπεύω να συνεργαστώ πιο στενά με την 
ΕΤΕ για να εξετάσω τα μέσα ενίσχυσης του αντικτύπου μας σε βασικούς τομείς όπως η 
βιομηχανική καινοτομία και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η καινοτομία είναι ουσιώδης για την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020. Σκοπεύω να 
συνεργαστώ στενά με τον επίτροπο έρευνας και καινοτομίας για την εκπόνηση ενός
«Σχεδίου δράσης για την καινοτομία». Το σχέδιο αυτό αναμένεται να αποσαφηνίσει αυτό που 
προτίθεται να πράξει η Επιτροπή – σε σύμπραξη με το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη- για 
να επιτύχει τους στόχους αυτούς. Το εν λόγω σχέδιο διαρθρώνεται γύρω από τέσσερα 
στοιχεία: μια ευρύτερη προσέγγιση της καινοτομίας, πέραν της έρευνας και της ανάπτυξης· 
επικέντρωση του προϋπολογισμού της ΕΕ εκεί όπου έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο·  
βελτίωση των συνθηκών-πλαισίου και υποστήριξη καινοτομιών στον δημόσιο τομέα. 
Αναμένεται επίσης να εισαχθεί η ιδέα των πιο ισχυρών συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 
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τομέα, ιδίως για τη δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση των καινοτόμων επιχειρήσεων σε 
φάση έντονης ανάπτυξης.  

Η αρμοδιότητα στον τομέα του διαστήματος που ανατέθηκε στην ΕΕ με τη συνθήκη της 
Λισαβόνας μπορεί να βασιστεί στη μακρά ιστορία επιτυχιών των κρατών μελών και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στον οποίο συνέβαλε και η Επιτροπή. Μία από τις 
προτεραιότητές μου θα είναι η διεκπεραίωση των δύο εμβληματικών έργων μας: του Galileo 
και της GMES. Όμως θέλω να προχωρήσω ακόμη περισσότερο. Η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει 
ισχυρή διαστημική ικανότητα για τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής. Οφείλει επίσης να 
προστατεύσει τους διαστημικούς πόρους της και να αξιοποιήσει το δυναμικό τους για την 
προστασία των πολιτών μας. Οι άλλες μου προτεραιότητες θα είναι η επιστήμη, η διαστημική 
καινοτομία και η υποστήριξη της εξερεύνησης για επιστημονικούς σκοπούς. Συμβαδίζουν με 
τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου και το ψήφισμά του του 2008. Πρόκειται για ένα 
φιλόδοξο πρόγραμμα που απαιτεί καλές δομές διακυβέρνησης, κατάλληλα 
χρηματοοικονομικά μέσα και προϋπολογισμό ανάλογο των φιλοδοξιών μας. 

Συμμερίζομαι τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με την οποία είναι 
αναγκαίο να βελτιώσουμε τα οφέλη που οι καταναλωτές μπορούν να αποκομίσουν από την 
εσωτερική αγορά και να κάνουμε να λειτουργεί καλύτερα το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την εμπορία προϊόντων αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην ασφάλεια των προϊόντων που κυκλοφορούν στην 
αγορά. Εδώ περιλαμβάνεται και η εμπιστοσύνη στη σήμανση CE. Στο πλαίσιο αυτό, 
σκοπεύω να αναλάβω δράση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα 
προϊόντα με εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με τη σήμανση CE. Όμως η εμπιστοσύνη αυτή 
συνδέεται επίσης με την αξιοπιστία του συστήματος στο οποίο στηρίζεται η σήμανση CE. 
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο θεωρώ ότι κάθε νέα πολιτική στον τομέα της 
επιτήρησης της αγοράς και του ελέγχου των προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών πρέπει να 
συνιστά προτεραιότητα για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Η Επιτροπή 
θα εκπονήσει, έως το 2013, μια έκθεση σχετικά με την επιτήρηση της αγοράς. Χάρη στην 
οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών, διαθέτουμε πλέον ένα επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο. 

Επιπλέον, δεσμεύομαι να σας υποβάλω όλες τις μελέτες αντικτύπου που θα 
πραγματοποιηθούν από την ΓΔ ENTR στο πλαίσιο της εκπόνησης νομοθετικών 
πρωτοβουλιών. Αυτές θα αφορούν ιδίως την ευθυγράμμιση των υφιστάμενων οδηγιών με το 
νέο νομοθετικό πλαίσιο για την εμπορία των προϊόντων που αναφέρονται κατωτέρω (τέλος 
2010), την αναθεώρηση της νομοθεσίας περί «μηχανημάτων», «εξοπλισμού τερματικών 
ραδιοεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών» και το ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με τις εκπομπές 
του τομέα των αυτοκινήτων (2012 - 2015). Σκοπεύω επίσης να επιταχύνω τη δημιουργία 
διαλειτουργικών προτύπων, να βελτιώσω την εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό σύστημα 
τυποποίησης και να σας υποβάλω μια «δέσμη τυποποίησης» με σκοπό να αυξηθεί η 
εμπιστοσύνη στο σύστημα καθώς και η καινοτομία, προστατεύοντας παράλληλα τα 
συμφέροντα των ΜΜΕ.

Έχω την σταθερή πρόθεση να επιδιώξω τους στόχους του REACH: την προστασία της υγείας 
των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, καθώς και την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία. Η ορθή εφαρμογή του κανονισμού REACH είναι προτεραιότητά μου και το 2010 
θα είναι μια κρίσιμη χρονιά με τις πρώτες προθεσμίες για την καταχώριση των ουσιών. 
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Γνωρίζω επίσης πολύ καλά τη σημασία της επανεξέτασης του κανονισμού REACH που 
προβλέπεται για το 2012 και θα συνεργαστώ στενά με τον αρμόδιο επίτροπο για το 
περιβάλλον προς τον σκοπό αυτό.

Γνωρίζω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις – ιδίως οι ΜΜΕ – όσον αφορά τη 
λειτουργία φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις ουσίες (SIEF). Η τελευταία αυτή 
υπάγεται στην αρμοδιότητα της βιομηχανίας. Η Επιτροπή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Χημικών Προϊόντων (ECHA) και οι βιομηχανικές ενώσεις κάνουν ό,τι τους είναι δυνατόν για 
να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να υπερνικήσουν τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν 
κατά την εκπόνηση των φακέλων τους καταχώρισης. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισήμανε, ορθώς, ότι τα νανοϋλικά πρέπει να καλύπτονται από 
ένα σύνολο διαφοροποιημένων κανόνων λόγω του σχεδόν απεριόριστου εύρους εφαρμογής 
των νανοϋλικών σε ποικίλους τομείς με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους. Το 2011 η 
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν. Θα μεριμνήσω ώστε κάθε 
νομοθετική πρόταση της Επιτροπής να λαμβάνει υπόψη την πτυχή των νανοϋλικών σύμφωνα 
με το αίτημα του Κοινοβουλίου. 

Είναι αυτονόητο ότι για όλα τα σημεία που αναφέρθηκαν ανωτέρω υπολογίζω στις 
συμβουλές και στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την από κοινού 
διεκπεραίωσή τους.


