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KOMISSAARIEHDOKKAAN VASTAUKSET

EUROOPAN PARLAMENTIN KYSYMYKSIIN

Antonio TAJANI

(Teollisuus ja yrittäjyys)

Yleinen pätevyys, sitoutuneisuus Eurooppa-aatteeseen ja henkilökohtainen 
riippumattomuus

1. Mitä pätevyytenne ja työkokemuksenne osa-alueita pidätte erityisen merkittävinä 
tulevaa komission jäsenen tehtävää ja Euroopan unionin yleisen edun edistämistä 
ajatellen varsinkin vastuualueellanne? Mikä Teitä motivoi? Mitä takeita 
riippumattomuudestanne voitte antaa Euroopan parlamentille ja miten 
varmistatte, ettei mikään aiempi, nykyinen tai tuleva toimintanne voi asettaa 
kyseenalaiseksi tehtävienne hoitoa komissiossa?

Toimiessani 14 vuotta Euroopan parlamentin jäsenenä sekä nykyisessä tehtävässäni 
komission varapuheenjohtajana ja liikenteestä vastaavana komissaarina olen oppinut 
tuntemaan hyvin unionin toimielimet ja niiden toiminnan. Voin hyvällä syyllä sanoa, että 
politiikka ja etenkin Euroopan unionin politiikka on minulle tuttua, ja siksi suhtaudunkin 
hyvin vakavasti parlamentin tarpeisiin. Tulevassa tehtävässäni teollisuudesta ja yrittäjyydestä 
vastaavana komission jäsenenä aion ehdottomasti jatkaa pyrkimyksiäni luoda tiiviit suhteet 
parlamenttiin, jotta saavutamme yhteiset tavoitteemme.

Teollisuus ja sen haasteet ja toiveet eivät ole minulle täysin uutta aluetta. Liikenteestä 
vastaavana komission jäsenenä minulla on jo ollut ilo ja kunnia tehdä yhteistyötä monien 
sellaisten liikenteeseen ja avaruusalaan liittyvien teollisuuden avainsektoreiden kanssa, joista 
vastasin Galileo-ohjelman yhteydessä. 

Unionin toimielimissä olen oppinut, ettei poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi riitä, että 
tehdään työtä väsymättä, päättäväisesti ja antaumuksella. Ennen kaikkea on ymmärrettävä 
unionin eri poliittisten toimien todellinen merkitys ja vaikutukset kansalaisten elämään, 
ovatpa kyseessä sitten työntekijät, yrittäjät, matkustajat, turistit tai kuluttajat. Tämä on ollut 
yksi tähänastisen toimintani perusperiaatteita, ja näin tulee olemaan jatkossakin, sillä 
teollisuus ja yrittäjyys muodostavat suuren ja merkittävän toiminta-alan, jolla on olennaisen 
tärkeä merkitys nykyisessä sosioekonomisessa toimintaympäristössä.

Jotta tämä voidaan toteuttaa ja samalla säilyttää komission riippumattomuuden perinne, olen 
komissaarina täysin sitoutunut noudattamaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 
17 artiklan 3 kohdassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
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245 artiklassa määriteltyjä periaatteita, jotka vaikuttavat olennaisesti siihen, miten komissio 
toimii ja miten se pystyy hoitamaan tehtävänsä. Koska teollisuudella on välitön vaikutus 
suureen osaan EU:n väestöstä, pidän erittäin tärkeänä sitä, että kaikki näkemykset tulevat 
kuulluiksi. Olen aina valmis kaikkien sidosryhmien puolueettomaan ja avoimeen kuulemiseen 
ja olen myös valmis yhdessä yksikköjeni kanssa varmistamaan, että yhteiset eurooppalaiset 
edut tulevat huomioon otetuiksi.

Vakuutan noudattavani tinkimättä kaikkia komission jäsenten toimintasääntöihin sisältyviä 
vaatimuksia ja sitoudun koko toimikauteni ajan pitämään ajan tasalla kaikki vaadittavat tiedot 
ja julkistamaan ne, samoin kuin ilmoitukseni taloudellisista sidonnaisuuksista.

Tehtävien hoitaminen ja yhteistyö Euroopan parlamentin ja sen valiokuntien kanssa

2. Miten arvioisitte asemaanne komission kollegion jäsenenä? Miten katsoisitte 
olevanne vastuussa ja vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille omasta ja 
osastojenne toiminnasta?

Entisenä Euroopan parlamentin ja Eurooppa-valmistelukunnan jäsenenä olen täysin 
vakuuttunut parlamentin merkityksestä Euroopan yhdentymisprosessin vahvistajana. Olenkin 
tyytyväinen, että hiljattain saatiin voimaan Lissabonin sopimus, joka lujittaa parlamentin 
asemaa ja jonka myötä yhteispäätösmenettelystä tuli tavanomainen lainsäätämisjärjestys.

Euroopan parlamentti on ainoa toimielin, jonka jäsenet valitaan suorilla vaaleilla. Sillä on 
siten täysi demokraattinen legitiimiys unionin kansalaisten edustajana. Näin ollen Euroopan 
unionin demokratian, tehokkuuden ja legitiimiyden kannalta on mielestäni poliittisesti 
olennaisen tärkeää, että komissaari vastaa omista ja vastuualueeseensa kuuluvien yksikköjen 
toimista Euroopan parlamentille, jotta se voi toteuttaa tehokkaasti demokraattista 
valvontatehtäväänsä. Sitoudun noudattamaan tätä periaatetta, tämän kuitenkaan vaikuttamatta 
komission kollegiaalisuuden periaatteeseen. Olen varma siitä, että tekemällä tiivistä 
yhteistyötä muiden komissaarien kanssa muodostamme hyvän työryhmän, jossa eri poliittiset 
toimintalinjat ja välineet vahvistavat toisiaan koko Euroopan hyväksi.

Lopuksi haluan sanoa olevani vakuuttunut siitä, että komissaarien on oltava Euroopan 
parlamentin jäsenten tavoitettavissa, jotta voidaan taata tiivis yhteistyö ja rakentava poliittinen 
vuoropuhelu. Olen viimeksi kuluneiden 18 kuukauden ajan liikenteestä vastaavana 
komissaarina toimiessani pyrkinyt tähän, ja sitoudun jatkamaan samalla linjalla uusissa 
tehtävissäni.

3. Millä tavoin olette valmis sitoutumaan avoimuuden lisäämiseen, yhteistyön 
tehostamiseen ja lainsäädäntöaloitteita koskevien parlamentin kantojen ja 
toiveiden tehokkaaseen seurantaan myös Lissabonin sopimuksen voimaantulo 
huomioon ottaen? Oletteko valmis antamaan suunnitteilla olevia aloitteita ja 
käynnissä olevia menettelyitä koskevia tietoja ja asiakirjoja parlamentille 
tasaveroisesti neuvoston kanssa?

Toimielinten yhteistyö on olennaisen tärkeä tehokkuuden, legitiimiyden ja hyvän 
hallintotavan takaamiseksi EU:n päätöksenteossa. Yhteistyön olisi perustuttava kolmeen 
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perusperiaatteeseen: avoimuuteen, keskinäiseen luottamukseen ja yhteistyöhenkeen. Sitoudun 
tämän vuoksi noudattamaan kaikin tavoin niitä määräyksiä, jotka sisältyvät Euroopan 
parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevaan puitesopimukseen sekä paremmasta 
lainsäädännöstä tehtyyn toimielinten väliseen sopimukseen.

Kuten olen tähänkin asti pyrkinyt tekemään, aion pitää huolta siitä, että parlamentille 
toimitetaan asiakokonaisuuksista täydelliset tiedot samaan aikaan kuin neuvostolle, jotta 
parlamentin jäsenet voivat harjoittaa mainittua demokraattista valvontatehtäväänsä, ja teen 
kaiken voitavani tiedonkulun ja tietojen avoimuuden lisäämiseksi.

Komissiossa toimiessani olen aina katsonut, että mahdollisuus osallistua parlamentin 
valiokuntien kokouksiin ja täysistunnoissa käytäviin keskusteluihin tarjoaa ainutlaatuisen 
tilaisuuden käydä ja vahvistaa näiden kahden toimielimen välistä poliittista vuoropuhelua.
Minulla on vakaa aikomus hyödyntää tätä mahdollisuutta täysitehoisesti myös 
tulevaisuudessa, jos nimitykseni vahvistetaan. 

Poliittiset kysymykset

4. Mitkä ovat tärkeimmät kolme tavoitetta, joihin aiotte pyrkiä ehdotettujen 
tehtävienne yhteydessä, kun otetaan asianmukaisesti huomioon rahoitus- ja 
talouskriisi sekä sosiaalinen kriisi sekä kestävään kehitykseen liittyvä huoli? 

Otan vastaan uudet tehtäväni ratkaisevassa vaiheessa, sillä haasteenamme on selviytyä 
rahoituskriisin vaikutuksista teollisuuteen. Nyt on aika toteuttaa rakenneuudistukset, joita 
Eurooppa tarvitsee varmistaakseen paremman tuottavuuden ja suuremman kasvun 
kansalaistensa eduksi. Euroopan miljoonat pk-yritykset on otettava huomioon ja tuettava 
niiden innovointivalmiuksia ja mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja. Siinä mielessä 
ilmastonmuutoksen torjunta ja siirtyminen vähähiiliseen talouteen merkitsevät sekä haastetta 
että uusia mahdollisuuksia. Tästä haasteesta ei selviydytä investoimatta innovointiin ja uuteen 
teknologiaan. Samalla syntyy uusia mahdollisuuksia, kun innovointiin kohdistetun EU:n 
tukipolitiikan avulla on tilaisuus parantaa unionin kilpailukykyä luomalla lupaaville 
tulevaisuuden markkinoille uusia ja korkeatasoisia ”vihreitä” työpaikkoja.

Minulle uskottu tehtävä vastaa kaikilta osin uutta EU 2020 -strategiaa ja poliittisia 
suuntaviivoja, jotka puheenjohtaja Barroso esitteli teille syyskuussa. Tarkoituksena on etenkin 
muuntaa teollisuus- ja yrityspolitiikkaa ja sisämarkkinoiden toimintaa siten, että niiden avulla 
vauhditetaan kasvua ja innovointia.

Tärkein tavoitteeni on vahvistaa Euroopan teollisuuspohjan kilpailukykyä EU 2020 
-strategian puitteissa. Haasteena on tukea talouden elpymistä tunnistamalla unionin 
teollisuuden tarpeet ja helpottamalla sen rakennemuutosta. Tämä edellyttää unionin 
teollisuuspolitiikalta uutta lähestymistapaa, ja toimikauteni ensimmäisenä vuonna aionkin 
määritellä tällaisen uuden toimintatavan. Aluksi on tarpeen analysoida tilanne ja kuulla 
kaikkia sidosryhmiä, ja sen jälkeen on ennakoitava laaja-alaisesti eri teollisuudenalojen 
muutokset, jotka aiheutuvat talouskriisistä ja tarpeesta säilyttää kilpailukykymme siirryttäessä 
kohti vähähiilistä taloutta, joka perustuu aiempaa suuremmassa määrin osaamiseen. 
Tavoitteena on laatia yhtenäisen teollisuuspolitiikan strategiset puitteet, joissa otetaan 
huomioon tulevat koulutukseen, T&K-toimintaan, innovointivalmiuksiin sekä standardointiin 
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ja sääntelyyn liittyvät tarpeet. Puitteiden avulla on tarkoitus saada talous taas dynaamiseen 
kasvuun, luoda uusia kestävän kehityksen edellytyksiä ja varmistaa, että teollisuudella on 
Euroopassa suotuisa toimintaympäristö. Tuotteiden sisämarkkinoiden tehostaminen ja 
kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen ovat toimintatapani tärkeimpiä tekijöitä. 

Toinen tärkeä tavoitteeni on kehittää pk-yritysten asemaa unionissa, etenkin panemalla 
täytäntöön eurooppalaisia pienyrityksiä tukeva aloite (Small Business Act) ja vahvistamalla 
sen asemaa sekä unionin että valtakunnallisella tasolla. Aion myös edistää uudenlaisen 
yrittäjäkulttuurin luomista Eurooppaan tukemalla yritysten kasvupotentiaalia ja 
kansainvälistymistä. Lisäksi aion edistää pk-yritysten mahdollisuuksia saatavien perintään –
siinä tärkeänä etappina tulee olemaan maksuviivästyksiä koskevan direktiivin hyväksyminen. 

Näiden lisäksi minulla on vakaa aikomus hyödyntää täysimääräisesti Lissabonin sopimuksen 
tuomia uusia toimivaltuuksia, jotka liittyvät etenkin avaruusalaan ja matkailuun ja 
teollisuussektorin oikeusperustaan, johon tästä lähin sovelletaan tavanomaista 
lainsäätämisjärjestystä. Tarkemmin sanoen aion saada  ympäristön ja turvallisuuden 
maailmanlaajuisen seurantajärjestelmän (GMES) käyttövalmiiksi viimeistelemällä siirtymisen 
tutkimuksesta toimintaan ja varmistamalla Galileo-järjestelmän käytön suunnitelman 
mukaisesti. Lopuksi haluan todeta, että matkailun alalla on vielä paljon potentiaalia 
käyttämättä.

5. Mitä erityisiä lainsäädäntöaloitteita ja muita kuin lainsäädäntöaloitteita aiotte 
esittää ja millä aikataululla? Mitä erityisiä sitoumuksia voitte antaa etenkin niiden 
valiokuntien esittämien painopistealueiden ja toiveiden suhteen, jotka ovat tämän 
lomakkeen liitteenä ja jotka kuuluvat vastuualueeseenne? Miten henkilökohtaisesti 
takaisitte lainsäädäntöehdotusten hyvän laadun?

Yritän vastata ytimekkäästi parlamentin valiokuntien prioriteettikysymyksiin.

Uusi yhtenäinen lähestymistapa teollisuuspolitiikkaan on EU 2020 -strategian tärkeimpiä osia, 
jotta saadaan aikaan kilpailukyinen, vihreämpi ja verkottuneempi talous. Tavoitteena on luoda 
kilpailukykyiselle teollisuudelle, yrittäjyyden kehittämiselle ja innovoinnille vakaat ja 
ennakoitavissa olevat yleiset puitteet. Kun tilannearvio unionin teollisuuden vahvuuksista, 
heikkouksista ja haasteista on laadittu, käynnistän kaikille sidosryhmille osoitetun laajan 
kuulemisen. Toivon myös Euroopan parlamentin aktiivista osallistumista.

Lisäksi on torjuttava teollisuuden ja työpaikkojen pako Euroopasta, jolloin ne lisäävät 
saastumista muualla maailmassa. On siis torjuttava hiilivuoto. Tämän vuoksi komissio 
ponnistelee päästökauppadirektiivin täytäntöönpanemiseksi ja laatii luettelon teollisuuden 
aloista, jotka voisivat saada ilmaiseksi suuremmat päästökiintiöt.

Pk-yritykset kuuluvat prioriteetteihini. Siksi aion pitää huolta siitä, että kaikkia pienyritysten 
tukemiseksi vuonna 2008 esitettyyn aloitteeseen (Small Business Act) liittyviä toimenpiteitä 
noudatetaan, jotta edistetään yrittäjyyttä ja juurrutetaan pienet ensin -periaate politiikan 
laadintaan sekä unionin että jäsenvaltioiden tasolla. Pienyrityksiä koskevan aloitteen 
täytäntöönpanoa tarkastellaan perusteellisesti vuonna 2010, jotta todetaan saavutettu edistys ja 
nimetään uudet toiminta-alat.
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Talouskriisi on vaikeuttanut unionin pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia. Tästä syystä 
Euroopan investointipankki on sitoutunut myöntämään pk-yrityksille 30 miljardia euroa 
lainaa vuosina 2008–2011. Tarkoituksenani on tutkia entistä tiiviimmässä yhteistyössä 
Euroopan investointipankin kanssa, miten voisimme tehostaa vaikutustamme sellaisilla 
avainaloilla kuin teollinen innovointi ja puhtaat energiamuodot.

Innovointi on Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaisen 
tärkeää. Aion tehdä tiivistä yhteistyötä tutkimus- ja innovointiasioista vastaavan komissaarin 
kanssa innovaatioita koskevan toimintasuunnitelman laatimiseksi. Siinä tullaan selostamaan 
yksityiskohtaisesti, mitä komissio aikoo tehdä yhteistyössä Euroopan parlamentin ja 
jäsenvaltioiden kanssa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmaan kuuluu neljä osaa: 
T&K-toimintaa laajempi lähestymistapa innovointiin, EU:n talousarvion kohdistaminen 
siihen missä sillä on eniten vaikutusta, puite-edellytysten parantaminen ja innovoinnin 
tukeminen julkisella sektorilla. Toimintasuunnitelmassa pitäisi myös esittää ajatus 
vahvemmista julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksista etenkin, kun on kyse nopeasti 
kasvavien innovaatioyritysten julkisesta ja yksityisestä rahoituksesta.

Lissabonin sopimuksen myötä saatu avaruusalan toimivalta rakentuu jäsenvaltioiden ja 
Euroopan avaruusjärjestön pitkäaikaiseen menestykseen, jota komissio on tukenut. Itselleni 
tärkeimpiin asiakokonaisuuksiin kuuluu kahden lippulaivaprojektimme, Galileon ja GMES:n, 
täytäntöönpano. Haluan kuitenkin päästä vielä pidemmälle. EU:n on kehitettävä vahva 
avaruusalan osaaminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Lisäksi sen on suojeltava 
avaruusjärjestelmiään ja hyödynnettävä niiden potentiaali kansalaisten suojelemiseksi. Muita 
prioriteettejani ovat tiede, avaruusinnovointi ja avaruustutkimuksen tukeminen tieteellisiin 
tarkoituksiin. Ne ovat parlamentin prioriteettien ja sen vuonna 2008 antaman päätöslauselman 
mukaisia. Ohjelma on kunnianhimoinen ja edellyttää hyvää hallintoa, soveltuvia 
rahoitusvälineitä ja tavoitteitamme vastaavaa talousarviota.

Olen parlamentin kanssa samaa mieltä siitä, että sisämarkkinoista on oltava enemmän hyötyä 
kuluttajille ja että nykyistä lainsäädäntökehystä on tehostettava. 

Tuotteiden markkinoille saattamista koskevan uuden lainsäädäntökehyksen tavoitteena on 
vahvistaa kuluttajien luottamusta markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuuteen ja 
esimerkiksi CE-merkintään. Aionkin toteuttaa toimen, jonka tarkoituksena on palauttaa 
kuluttajien luottamus CE-merkintää koskevan tiedotuskampanjan avulla. Luottamus liittyy 
kuitenkin järjestelmään, johon CE-merkintä perustuu. Siitä syystä katson, että kaikki 
markkinoiden ja kolmansista maista tuotavien tuotteiden valvontaa koskevat uudet poliittiset 
toimet on asetettava etusijalle tehostettaessa sisämarkkinoiden toimintaa. Komissio tulee 
valmistelemaan vuoteen 2013 mennessä markkinoiden valvontaa koskevan raportin. Lelujen
turvallisuutta koskevan direktiivin ansiosta käytössämme on nyt riittävät säännöt kyseiselle 
alalle.

Sitoudun myös toimittamaan teille kaikki vaikutusten arvioinnit, jotka laaditaan 
yritystoiminnan pääosaston valmistelemista lainsäädäntöaloitteista. Kyse on etenkin voimassa 
olevien direktiivien saattamisesta yhdenmukaisiksi edellä mainittujen tuotteiden markkinoille 
saattamista koskevien uusien lainsäädäntöpuitteiden kanssa (vuoden 2010 lopussa) sekä 
koneita ja radio- ja telepäätelaitteita koskevan lainsäädännön ja autoalan päästöjä koskevan 
lainsäädäntökehyksen tarkistamisesta (2012–2015). Näiden lisäksi aion nopeuttaa 
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yhteentoimivien standardien vahvistamista, parantaa luottamusta eurooppalaiseen 
standardointijärjestelmään ja antaa käsiteltäväksenne standardointipaketin, jonka avulla 
kohennetaan luottamusta järjestelmää kohtaan ja edistetään innovointia ja valvotaan pk-
yritysten etuja.

Minulla on vakaat aikeet pyrkiä Reach-asetuksen tavoitteisiin, joita ovat ihmisen terveyden ja 
ympäristön suojeleminen sekä kilpailukyky ja innovointi. Reach-asetuksen tehokas 
täytäntöönpano on ensisijaisen tärkeää, ja vuosi 2010 onkin siinä mielessä kriittinen, että 
silloin täyttyvät ensimmäiset aineiden rekisteröinnin määräajat. Olen myös tietoinen siitä, 
kuinka tärkeä on Reach-asetuksen tarkistaminen, joka on tarkoitus toteuttaa vuonna 2012. 
Tässä yhteydessä tulen tekemään ympäristöasioista vastaavan komissaarin kanssa tiivistä 
yhteistyötä.

Olen tietoinen yritysten ja etenkin pk-yritysten vaikeuksista toimia aineita koskevan 
tietojenvaihdon foorumeilla, mikä kuuluu kuitenkin tämän teollisuudenalan velvollisuuksiin. 
Komissio, Euroopan kemikaalivirasto ja alan järjestöt tekevät kaikkensa auttaakseen yrityksiä 
ratkaisemaan ongelmat, joita niillä voi olla aineiden rekisteröintiin liittyvien asiakirjojen 
laadinnassa.

Euroopan parlamentti on oikeutetusti huomauttanut, että nanomateriaaleille on laadittava oma 
säännöstönsä, koska nanoteknologian sovellusten määrä on lähes rajaton ja koskee eri aloja, 
joilla kaikilla on omat erityispiirteensä. Komissio esittää vuonna 2011 raportin toteutetuista 
toimista. Tulen pitämään huolta siitä, että kaikissa komission antamissa 
lainsäädäntöehdotuksissa otetaan nanomateriaalit huomioon parlamentin pyynnön mukaisesti. 

Sanomattakin on selvää, että luotan parlamentin neuvoihin ja tukeen kaikkien tässä 
mainittujen asiakokonaisuuksien osalta, jotta ne saadaan yhteistyönä toteutetuiksi.


