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VOLINIKUKANDIDAADI VASTUSED 

EUROOPA PARLAMENDI KÜSIMUSTIKULE

Antonio TAJANI

(Tööstus ja ettevõtlus)

Üldine pädevus, pühendumine Euroopale ja isiklik sõltumatus

1. Millised Teie isikuomadused ja kogemused on eriti vajalikud volinikuks saamisel 
ja Euroopa üldiste huvide edendamisel, lähtudes eelkõige Teie tulevasest 
vastutusvaldkonnast? Mis Teid motiveerib? Milliseid tagatisi saate anda Euroopa 
Parlamendile oma sõltumatuse kohta ning mil moel tagate selle, et Teie eelnev, 
praegune või tulevane tegevus ei seaks kahtluse alla ülesannete täitmist 
komisjonis?

Need 14 aastat, mil ma tegutsesin Euroopa Parlamendi saadikuna, ja minu praegune kogemus 
Euroopa Komisjoni asepresidendi ja transpordivolinikuna on mul aidanud Euroopa 
institutsioone ja nende toimimist hästi tundma õppida. Ma võin väita, et poliitiline maailm, 
eriti Euroopa poliitika, ei ole mulle võõras. Seetõttu tunnen ma eriti hästi parlamendi vajadusi 
ning mul on kindel kavatsus jätkata oma uues rollis tööstus- ja ettevõtlusvolinikuna pingutusi 
suhete tugevdamiseks selle institutsiooniga, et saavutada meie ühiseid eesmärke.

Tööstussektor, selle probleemid ja lootused ei ole minu jaoks täiesti uus valdkond. Tänu 
transpordi peadirektoraadile, mida mul on siiani olnud privileeg ja au juhtida, on minu 
tegevus puudutanud mitut olulist tööstusvaldkonda, mis on seotud transpordi ja ka 
kosmosetööstusega, mille eest ma vastutasin juba Galileo projekti raames.

Minu kogemused Euroopa institutsioonides on mulle õpetanud, et meie poliitiliste eesmärkide 
saavutamiseks ei piisa väsimatust tööst, kindlameelsusest ja kirest: ennekõike on vaja mõista 
Euroopa eri poliitikavaldkondade tegelikku tähtsust ja mõju Euroopa Liidu kodanikele, olgu 
nad siis töötajad, ettevõtjad, reisijad, turistid või tarbijad. See on olnud siiani üks minu 
tegevuse juhtmõtteid. See on aga veelgi tähtsam nii laias ja olulises valdkonnas, nagu seda on 
tööstus ja ettevõtlus, millel on muu hulgas eriti tähtis roll praeguses sotsiaal-majanduslikus 
kontekstis.

Et seda teha ning säilitada komisjoni traditsiooniline sõltumatus, luban ma volinikuna igati 
järgida Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõikes 3 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
245 sätestatud põhimõtteid, millel on keskne koht komisjoni töös ja selle institutsiooni võimes 
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oma ülesandeid täita. Arvestades, et tööstussektor puudutab otseselt suurt osa Euroopa Liidu 
elanikkonnast, pean ma väga tähtsaks kõigi väljendatud seisukohtade arvessevõtmist ja olen 
alati valmis kuulama tähelepanelikult, erapooletult ja avatud meelega kõiki asjaosalisi, et 
tagada minu vastutuse alla usaldatud valdkonnas Euroopa ühiste huvide kaitse.

Tõotan järgida tähelepanelikult volinike tegevusjuhendi kõiki nõudmisi ning ajakohastan ja 
avaldan oma majanduslike huvide deklaratsiooni ning vajaduse korral muu asjakohase teabe 
kogu ametiaja jooksul.

Valdkonna juhtimine ning koostöö Euroopa Parlamendi ja selle komisjonidega

2. Kuidas hindaksite oma rolli volinike kolleegiumi liikmena? Kuidas peate ennast 
parlamendi ees vastutavaks ja aruandekohustuslikuks seoses enda ja oma 
osakondade tegevusega?

Endise parlamendisaadiku ja Euroopa Tulevikukonvendi liikmena olen ma igati teadlik 
Euroopa Parlamendi rollist Euroopa integratsiooni tugevdamises ja ma rõõmustan Lissaboni 
lepingu hiljutise jõustumise üle, mis suurendab parlamendi osatähtsust, eelkõige muutes 
kaasotsustamismenetluse seadusandlikuks tavamenetluseks.

Euroopa Parlament on ainus otse valitud Euroopa institutsioon. Seetõttu on parlamendil 
täielik demokraatlik legitiimsus Euroopa Liidu kodanike esindajana. Seega on Euroopa Liidu 
demokraatlikkuse, tõhusa toimimise ja õiguspärasuse seisukohast poliitiliselt eriti oluline, et 
volinikud annaksid enda ja oma vastutusalas olevate talituste tegevusest aru Euroopa 
Parlamendile, et see saaks tõhusalt teostada oma demokraatlikku kontrolli. Ma luban seda 
põhimõtet järgida, ilma et see piiraks komisjoni kollegiaalsuse põhimõtte kohaldamist. Ma 
olen veendunud, et tihedas koostöös teiste volinikega moodustame me hea meeskonna, kus eri 
strateegiad ja vahendid üksteist vastastikku tugevdavad kogu Euroopa hüvanguks.

Lõpuks olen ma veendunud, et volinikud peavad olema Euroopa Parlamendi saadikutele 
kättesaadavad, et tagada tihe koostöö ja konstruktiivne poliitiline dialoog. Nende viimase 18 
kuu jooksul, mil ma olen olnud transpordivolinik, olen ma proovinud selles suunas liikuda ja 
ma luban seda jätkata ka oma uues ametis.

3. Milliseid konkreetseid kohustusi olete valmis võtma seoses läbipaistvuse 
suurendamise, koostöö tõhustamise ning parlamendi õigusloomega seotud 
algatuste ja taotluste järelmeetmetega, võttes arvesse ka Lissaboni lepingu 
jõustumist? Kas olete seoses planeeritavate algatuste või käimasolevate 
menetlustega valmis edastama parlamendile samal tasemel teavet ja dokumente 
kui nõukogule?

Institutsioonidevaheline koostöö on oluline, et tagada ELi otsustusprotsessi tõhusus, 
õiguspärasus ja hea juhtimine. See peaks põhinema kolmel peamisel elemendil: läbipaistvus, 
vastastikune usaldus ja koostöövalmidus. Seoses sellega tõotan täita täielikult Euroopa 
Parlamendi ja komisjoni suhteid reguleeriva raamlepingu ning paremat seadusloomet 
käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe sätteid.
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Nagu ma olen proovinud siiani teha, jälgin ka edaspidi, et parlament saaks täieliku teabe 
samal ajal kui nõukogu, selleks et liikmed saaksid teostada eelnimetatud demokraatlikku 
kontrolli, ja ma teen kõik endast sõltuva, et parandada läbipaistvust ja teabe liikumist.

Oma ametiaja jooksul komisjonis olen ma alati leidnud, et osavõtt parlamendikomisjonide 
koosolekutest ja täiskogu istungitest on ainulaadne võimalus kahe institutsiooni vahelise 
poliitilise dialoogi loomiseks ja tugevdamiseks. Juhul kui mind ametisse kinnitatakse, on mul 
kindel kavatsus ka tulevikus seda võimalust täiel määral ära kasutada.

Poliitikaga seotud küsimused

4. Millised on kolm peamist prioriteeti, mida kavatsete oma tulevases 
pädevusvaldkonnas edendada, võttes vajaduse korral arvesse rahandus-, 
majandus- ja ühiskondlikku kriisi ning säästva arenguga seotud probleeme? 

Ma asun oma uusi kohustusi täitma keerulisel ajal: me peame toime tulema finantskriisi 
mõjuga tööstussektorile. See on õige aeg, et rakendada struktuurireforme, mida Euroopa vajab 
selleks, et tagada meie kodanike hüvanguks suurem tootlikkus ja majanduskasv. Arvesse tuleb 
võtta miljoneid Euroopa väikesi ja keskmise suurusega ettevõtjaid ning toetada nende võimet 
luua töökohti ja uuendusi. Seda arvestades on võitlus kliimamuutustega ja üleminek vähem 
süsinikdioksiidiheitmeid tekitavale majandusele ühtaegu nii keeruline ülesanne kui ka kasulik 
võimalus. Ülesanne, mida ei ole võimalik lahendada ilma panustamiseta uuendustele ja uutele 
tehnoloogiatele. Samas on see võimalus, sest ELi meetmed uuendustegevuse toetuseks 
lubavad meil parandada Euroopa konkurentsivõimet, luues samal ajal uusi „rohelisi” ja kõrge 
väärtusega töökohti tuleviku perspektiivikatel turgudel.

Mulle usaldatud volitused on täielikult kooskõlas ELi uue 2020. aasta strateegiaga ja 
suunistega, mida president Barroso septembris tutvustas. Peamine eesmärk on muuta tööstus-
ja ettevõtluspoliitika ning siseturu sujuv toimimine üheks majanduskasvu ja uuendustegevuse 
eestvedajaks.

Minu esimene prioriteet ELi 2020. aasta strateegia raames on tugevdada Euroopa tööstusbaasi 
konkurentsivõimet. Toetada tuleb majanduse taastumist, tehes kindlaks Euroopa tööstuse 
vajadused ja lihtsustades selle ümberkorraldamist. See eeldab uut lähenemisviisi Euroopa 
tööstuspoliitikale. Ma kavatsen veel oma ametiaja esimese aasta jooksul selle uue 
lähenemisviisi välja töötada. Pärast põhjalikku analüüsi, mille puhul konsulteeritakse kõigi 
osapooltega, tuleb horisontaalselt ennetada tööstuse muutusi, mis tulenevad majanduskriisist 
ja vajadusest säilitada meie konkurentsivõime, liikudes vähem süsihappegaasiheiteid tekitava 
ja teadmistepõhisema majanduse suunas. Ma koostan integreeritud tööstuspoliitika 
strateegilise raamistiku ning püüan seejuures ennetada meie vajadusi oskuste, teadus- ja 
arendustegevuse, innovatsioonivõimekuse, normaliseerimise ja reguleerimise valdkonnas, mis 
suunab majanduse dünaamilise kasvu teele, pakub uusi jätkusuutliku majanduskasvu allikaid 
ja tagab, et Euroopa jääb tööstusringkondade jaoks ligitõmbavaks. Toodete siseturu 
tugevdamine ja rahvusvahelise konkurentsivõime arendamine on minu kava olulised 
elemendid.

Teine oluline prioriteet on minu jaoks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine 
Euroopas, eelkõige tänu väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” rakendamisele ja 
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tugevdamisele nii Euroopa kui ka liikmesriikide tasandil. Ma püüan ka arendada uut 
ettevõtluskultuuri Euroopas, toetades ettevõtete kasvupotentsiaali ja nende rahvusvaheliseks 
muutmist. Lisaks soovin ma soodustada VKEde juurdepääsu maksetele, millele peaks 
kindlasti kaasa aitama hilinenud maksete direktiivi vastuvõtmine.

Ning lõpuks on mul kindel kavatsus igati ära kasutada Lissaboni lepinguga lisatud uusi 
pädevusi, eelkõige kosmosetööstuse ja turismi valdkonnas, ning õigusliku aluse kehtestamist 
tööstusvaldkonnas, mis allutatakse seadusandlikule tavamenetlusele. Konkreetsemalt on mul 
kavas lõplikult välja kujundada ülemaailmne keskkonna- ja turvaseire (GMES), viies selle 
teadusuuringute faasist praktilisse faasi ning tagades Galileo süsteemi kavakohase 
kasutuselevõtu. Ning ma näen turismis eriti olulist võimalust, mida tuleks ära kasutada.

5. Milliseid konkreetseid õigusloomega seotud ja mitteseotud algatusi kavatsete 
esitada ning milline on nende ajakava? Milliseid konkreetseid kohustusi on Teil 
võimalik võtta eelkõige seoses parlamendikomisjonide prioriteetide ja taotlustega, 
mis on lisatud käesolevale dokumendile ning kuuluvad Teie vastutusvaldkonda? 
Kuidas Te isiklikult tagaksite õigusakti ettepanekute kõrge kvaliteedi?

Ma proovin vastata lühidalt parlamendikomisjonide väljendatud prioriteetidele.

Uus terviklik lähenemisviis tööstuspoliitikale on oluline element ELi 2010. aasta strateegias 
konkurentsivõimelise, sidusa ja keskkonnasäästlikuma majanduse loomiseks. Eesmärk on 
luua stabiilsed ja prognoositavad raamtingimused konkurentsivõimelisele tööstusele ning 
ettevõtete ja uuendustegevuse arengule. Pärast ülevaate koostamist Euroopa tööstuse 
tugevatest ja nõrkadest külgedest ning probleemidest korraldan ma laiaulatusliku 
konsulteerimise kõigi osapooltega. Ma soovin tihedalt kaasata ka Euroopa Parlamenti.

Me peame vältima tööstussektori ja töökohtade väljavoolu Euroopast ning sellega seotud 
üldise saastuse suurenemist mujal, nn „süsinikdioksiidi leket”. Sel eesmärgil töötab komisjon 
heitkogustega kauplemise süsteemi direktiivi rakendamise nimel ja valmistab ette loetelu 
tööstussektoritest, mis võiksid tasuta saada suurema saastekvoodi.

VKEd on üks minu prioriteetidest. Seetõttu jälgin ma, et järgitaks kõiki kohustusi, mis võeti 
2008. aastal seoses väikeettevõtlusalgatusega Small Business Act (SBA), mille eesmärk on 
edendada ettevõtlusvaimu ja juurutada põhimõte „kõigepealt mõtle väikestele” 
poliitikastrateegiate väljatöötamises nii üleeuroopalisel kui ka riiklikul tasandil. 2010 tehakse 
SBA rakendamise põhjalik analüüs, et mõõta saavutatud edusamme ja selgitada välja uued 
tegevused.

Kriis on raskendanud Euroopa VKEde juurdepääsu rahastamisele. Euroopa Investeerimispank 
on lubanud laenata aastatel 2008–2011 VKEdele 30 miljardit eurot. Ma kavatsen teha 
Euroopa Investeerimispangaga tihedat koostööd, et uurida võimalusi meie mõju 
suurendamiseks sellistes võtmetähtsusega sektorites nagu tööstusuuendused ja puhtad 
energialiigid.

Uuendustegevus on Euroopa 2020. aasta eesmärkide saavutamiseks esmatähtis. Ma kavatsen 
teha tihedat koostööd teadus- ja innovatsioonivolinikuga, et töötada välja „uuendustegevuse 
tegevuskava”. Selles tuleks täpsustada, mida kavatseb teha komisjon koos parlamendi ja 
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liikmesriikidega, et neid eesmärke saavutada. Tegevuskava keskendub neljale valdkonnale: 
teadus- ja arendustegevusest kaugemale ulatuv lähenemisviis uuendustegevusele, ELi eelarve 
suunamine sinna, kus selle mõju oleks kõige suurem, raamtingimuste parandamine ja 
uuendustegevuse toetamine avalikus sektoris. Samuti tuleks arendada tugevamat avaliku ja 
erasektori partnerlust, eriti uuenduslike ja kiirelt kasvavate ettevõtete rahastamiseks avalike ja 
eravahenditega.

Lissaboni lepinguga ELile antud pädevus kosmosetööstuse valdkonnas võib saada tuge 
liikmesriikide ja Euroopa Kosmoseagentuuri pikaajalisest edukast kogemusest, millele 
komisjon on kaasa aidanud. Üks minu prioriteetidest on viia lõpule meie kaks juhtprojekti: 
Galileo ja GMES. Kuid ma tahan minna veel kaugemale. EL peab välja arendama tugeva 
kosmosevõimsuse, et ohjata kliimamuutusi. Samuti peab ta kaitsma oma kosmosevarasid ja 
kasutama nende potentsiaali meie kodanike kaitsmiseks. Minu teised prioriteedid on teadus, 
uuendustegevus kosmosevaldkonnas ja toetus teadusuuringutele. Need on kooskõlas 
parlamendi prioriteetide ja 2008. aasta resolutsiooniga. See on ambitsioonikas programm, mis 
nõuab head juhtimisstruktuuri, sobivaid rahastamisvahendeid ja meie püüdlustele vastavat 
eelarvet.

Ma olen nõus Euroopa Parlamendiga, et esmatähtis on suurendada eeliseid, mida tarbijad 
saavad siseturust, ja parandada olemasoleva õigusraamistiku toimimist.

Toodete turustamist reguleeriva uue õigusraamistiku eesmärk on tugevdada tarbijate usku 
turustatavate toodete ohutusse. See hõlmab ka usaldust CE-märgise vastu. Seoses sellega on 
mul kavas korraldada teavituskampaaniad CE-märgise kohta, et tarbijate usaldust taastada. 
Kuid see usaldus on seotud ka CE-märgise aluseks oleva süsteemi usaldusväärsusega. 
Seetõttu leian ma, et kõiki uusi strateegiaid turujärelevalve ja kolmandatest riikidest 
pärinevate toodete kontrolli valdkonnas tuleks käsitleda prioriteetsena, et parandada siseturu 
toimimist. Komisjon koostab aastaks 2013 aruande turujärelevalve kohta. Tänu mänguasjade 
ohutuse direktiivile on nüüd olemas asjakohane õigusraamistik.

Lisaks tõotan ma esitada teile kõik mõju-uuringud, mille DG ENTR viib läbi seadusandlike 
algatuste ettevalmistamise raames. Need puudutavad eelkõige kehtivate direktiivide 
vastavusse viimist eelnimetatud uue toodete turustamist reguleeriva õigusraamistikuga 
(2010. aasta lõpp), masinaid, raadioseadmeid ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmeid 
käsitlevate õigusaktide läbivaatamist ja mootorsõidukite heiteid reguleeriva õigusraamistiku 
läbivaatamist (2012–2015). Samuti kavatsen ma kiirendada koostalitusstandardite 
kehtestamist, parandada usaldust Euroopa standardimissüsteemi vastu ja esitada teile 
„standardimispaketi”, et suurendada usaldust selle süsteemi vastu ja aidata kaasa 
uuendustegevusele, järgides samal ajal VKEde huvisid.

Mul on kindel kavatsus järgida REACH-määruse eesmärke, milleks on inimeste tervise ja 
keskkonna kaitse ning konkurentsivõime ja uuendustegevus. REACH-määruse nõuetekohane 
rakendamine on minu prioriteet ja 2010. aasta on otsustava tähtsusega, sest saabuvad 
esimesed ainete registreerimise tähtajad. Ma olen teadlik ka 2012. aastaks kavandatud 
REACH-määruse läbivaatamise tähtsusest ja teen selles valdkonnas tihedat koostööd 
keskkonnavolinikuga.

Ma olen teadlik probleemidest, mida on kohanud ettevõtted – eelkõige VKEd – aineid 
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käsitleva teabe vahetamise foorumite kasutamisel. See kuulub aga tööstusharu pädevusse. 
Siiski teevad komisjon, Euroopa Kemikaaliamet ja tööstusliidud kõik, mis on nende 
võimuses, et aidata ettevõtjail tulla toime probleemidega, mis võivad registreerimistoimikute 
ettevalmistamisel kerkida.

Euroopa Parlament on õigustatult märkinud, et nanomaterjalide küsimust peaks reguleerima 
diferentseeritud õigusnormid, arvestades nanotehnoloogiate peaaegu piiramatuid rakendusi 
erinevates valdkondades ja nende erinevaid omadusi. 2011. aastal esitab komisjon aruande 
võetud meetmete kohta. Ma seisan hea selle eest, et vastavalt parlamendi väljendatud soovile 
võetaks kõigis komisjoni õigusakti ettepanekutes arvesse nanomaterjalide küsimust.

On iseenesestmõistetav, et kõigi eespool nimetatud punktide puhul loodan ma Euroopa 
Parlamendi nõuannetele ja toetusele, et üheskoos meie eesmärke saavutada.


