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PASKIRTOJO KOMISIJOS NARIO ATSAKYMAI

Į EUROPOS PARLAMENTO KLAUSIMYNĄ

Antonio TAJANI

(Pramonė ir verslumas)

Bendroji kompetencija, nusiteikimas dirbti Europos labui ir asmeninis 
savarankiškumas

1. Į kuriuos Jūsų asmeninės kvalifikacijos ir patirties aspektus turėtų būti ypač 
atsižvelgta svarstant galimybę Jus paskirti Komisijos nariu? Kurie iš šių aspektų 
itin svarbūs siekiant, kad būtų skatinamas bendrasis Europos interesas, ypač 
srityje, už kurią būtumėte atsakingas? Kas Jus motyvuoja? Kaip galėtumėte 
įtikinti Europos Parlamentą savo savarankiškumu? Kaip užtikrintumėte, kad dėl 
Jūsų ankstesnės, dabartinės ar būsimos veiklos nekils jokių abejonių dėl Jūsų 
pareigų vykdymo Komisijoje?

Per keturiolika metų, kuriuos buvau Europos Parlamento nariu, ir dabar, einant už transportą 
atsakingo Europos Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas, sukaupta patirtis padėjo man 
gerai perprasti Europos institucijas ir jų veikimą. Manau galįs teigti, kad politinis pasaulis, 
ypač Europos, man nesvetimas. Parlamento poreikiams skiriu ypatingą dėmesį ir esu tvirtai 
pasiryžęs eidamas už pramonę ir verslumą atsakingo Komisijos nario pareigas toliau stengtis 
su jūsų institucija palaikyti išskirtinius santykius, kad įgyvendintume mūsų bendrus tikslus.

Pramonės sektorius, jo uždaviniai ir lūkesčiai man nėra visiškai nauja sritis. Kadangi man 
teko garbė iki šiol būti atsakingam už transporto sektorių ir jam vadovauti, turėjau progų 
dirbti su atstovais iš keleto pagrindinių su transporto ir kosmoso pramone susijusių sektorių, 
mat jau buvau atsakingas už programą Galileo.

Dirbdamas Europos institucijose supratau, kad, norint tinkamai įgyvendinti mūsų politiką, 
nepakanka nenuilstamai dirbti, būti tvirto ryžto ir turėti profesinio užsidegimo: visų pirma, 
reikia suprasti tikrąją įvairių Europos politikos sričių naudą ir poveikį Europos Sąjungos 
piliečiams, kas jie bebūtų – tarnautojai, verslininkai, keliautojai, turistai ar vartotojai. Šiuo 
požiūriu visuomet vadovavausi imdamasis bet kokios veiklos. Jo laikysiuosi ir toliau, 
dirbdamas tokiose didelėse ir svarbiose srityse kaip pramonės ir verslumo, kurios šiandienos 
socialiniame ir ekonominiame gyvenime užima nepaprastai svarbią padėtį.

Kaip Komisijos narys, siekdamas taip dirbti ir norėdamas išsaugoti Komisijos 
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nepriklausomumo tradiciją, sutinku ir įsipareigoju besąlygiškai laikytis ES sutarties 
17 straipsnio 3 dalyje ir Sutarties dėl ES veikimo 245 straipsnyje nustatytų principų, kurie yra 
pagrindas Komisijai veikti ir atsiskaityti už įvykdytas užduotis. Kadangi pramonės sektorius 
yra tiesiogiai susijęs su didele Europos Sąjungos gyventojų dalimi, labai svarbu išgirsti visas 
pareikštas nuomones, todėl visada būsiu pasirengęs atidžiai išklausyti visas suinteresuotąsias 
šalis, stengsiuosi būti nešališkas ir be išankstinio nusistatymo, kad kartu su man pavaldžiomis 
tarnybomis apginčiau šios srities bendrus Europos interesus.

Galiausiai įsipareigoju griežtai laikytis visų Komisijos narių elgesio kodekso reikalavimų ir 
atnaujinti bei skelbti savo finansinių interesų deklaraciją bei prireikus naudingą informaciją 
visą savo kadenciją.

Įsipareigojimų vykdymas ir bendradarbiavimas su Europos Parlamentu bei jo 
komitetais

2. Kaip vertintumėte savo vaidmenį Komisijos narių kolegijoje? Kaip apibrėžtumėte 
savo atsakomybę ir atskaitomybę Parlamentui už savo ir už Jums pavaldžių 
departamentų veiklą?

Kaip buvęs Europos Parlamento ir Konvento dėl Europos ateities narys, puikiai suprantu, 
koks svarbus Europos Parlamentas stiprinant Europos integraciją, ir džiaugiuosi, kad jo veikla 
tapo dar svarbesnė įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, pagal kurią bendro sprendimo procedūra 
pripažinta įprasta teisėkūros procedūra.

Europos Parlamentas – vienintelė tiesiogiai renkama Europos institucija. Todėl atstovaudamas 
Sąjungos piliečiams jis turi visišką demokratinį teisėtumą. Mano nuomone, tam, kad Europos 
Sąjunga būtų demokratiška, veiksminga ir teisėta, politiniu požiūriu labai svarbi Komisijos 
nario atskaitomybė už savo ir jam pavaldžių tarnybų veiksmus Europos Parlamentui, kad jis 
savo ruožtu galėtų tinkamai įgyvendinti demokratinę priežiūrą. Įsipareigoju to laikytis, 
nepažeisdamas Komisijos kolegialumo principo. Esu tikras, kad glaudžiai bendradarbiaudami 
su kitais Komisijos nariais dirbsime kaip gera komanda, kurioje skirtingos politikos sritys ir 
priemonės papildo vienos kitas visos Europos labui.

Galiausiai tvirtai tikiu, kad Europos Parlamento nariai turi turėti galimybę kreiptis į Komisijos 
narius, kad būtų užtikrintas glaudus bendradarbiavimas ir konstruktyvus politinis dialogas.
Pastaruosius 18 mėnesių būdamas už transportą atsakingu Komisijos nariu stengiausi dirbti 
būtent taip. Eidamas naujas pareigas įsipareigoju ir toliau žengti šiuo keliu.

3. Kokius ypatingus įsipareigojimus esate pasirengęs (pasirengusi) prisiimti, kad būtų 
užtikrinta daugiau skaidrumo, paskatintas bendradarbiavimas ir veiksmingai 
įgyvendintos Parlamento pozicijos bei raginimai imtis teisėkūros iniciatyvų, taip 
pat Lisabonos sutarties įsigaliojimo požiūriu? Ar esate pasirengęs (pasirengusi) 
teikti Parlamentui, kaip ir Tarybai, informaciją ir dokumentus, susijusius su 
planuojamomis iniciatyvomis ar vykdomomis procedūromis?

Institucijų bendradarbiavimas yra veiksmingo, teisėto ir gerai valdomo ES sprendimų 
priėmimo pagrindas. Bendradarbiauti reikėtų laikantis trijų pagrindinių principų: skaidrumo, 
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abipusio pasitikėjimo ir bendradarbiavimo dvasios. Todėl įsipareigoju visapusiškai laikytis 
Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių ir Tarpinstitucinio 
susitarimo dėl geresnės teisėkūros nuostatų.

Kaip ir iki šiol rūpinsiuosi, kad Europos Parlamentas tuo pačiu metu kaip Taryba gautų visą 
reikalingą informaciją, kad jo nariai galėtų vykdyti demokratinę priežiūrą, ir darysiu viską, ką 
galėsiu, kad informacija būtų skaidresnė, o jos teikimas – sklandesnis.

Būdamas Komisijos nariu, visada laikiausi nuomonės, kad galimybė dalyvauti Parlamento 
komitetų ir plenarinės sesijos posėdžiuose yra išskirtinė proga užmegzti ir sustiprinti dviejų 
institucijų politinį dialogą. Jeigu mano kandidatūra bus patvirtinta, esu rimtai nusiteikęs ir 
toliau visapusiškai naudotis šia galimybe.

Klausimai, susiję su politika

4. Kokius tris svarbiausius Jums siūlomos srities prioritetus išskirtumėte prireikus 
atsižvelgdamas (atsižvelgdama) į finansų, ekonominę ir socialinę krizę, taip pat į 
problemas, susijusias su tvariu vystymusi?

Naująsias savo pareigas pradėsiu eiti ypatingu metu. Tuomet, kai turime atsilaikyti prieš 
finansų krizės padarinius pramonei. Tuomet, kai turime pradėti Europai būtinas struktūrines 
reformas, jei norime piliečių labui užtikrinti didesnį produktyvumą ir augimą. Turime 
atsižvelgti į milijonus Europos mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) ir remti jų gebėjimą kurti 
darbo vietas ir diegti inovacijas. Tokiomis sąlygomis kova su klimato kaita ir perėjimas prie 
mažai anglies dvideginio į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos yra ir išbandymas ir 
galimybė. Išbandymas, kurį galėsime išlaikyti tik kurdami inovacijas ir naujas technologijas. 
Galimybė, nes ES paramos inovacijoms skatinti politika sudarys sąlygas gerinti Europos 
konkurencingumą ir tuo pačiu kurti naujas ekologiškas darbo vietas, turėsiančias didelės 
vertės pirmaujančiose ateities rinkose.

Man suteikti įgaliojimai visiškai atitinka naują 2020 m. Europos Sąjungos strategiją ir gaires, 
kurias rugsėjo mėnesį jums pristatė Pirmininkas J. M. Barroso. Visų pirma esu įgaliotas 
pramonės ir įmonių politiką bei gerą vidaus rinkos veikimą paversti vienu iš ekonomikos 
augimo ir inovacijų kūrimo akstinų.

Vadovaujantis 2020 m. ES strategija, didžiausias mano prioritetas bus stiprinti Europos 
pramonės sektoriaus konkurencingumą. Svarbiausia – remti ekonomikos atsigavimą, nustatant 
poreikius ir palengvinant Europos pramonės sektoriaus restruktūrizaciją. Todėl reikės 
peržiūrėti Europos pramonės politiką. Dar pirmaisiais savo kadencijos metais ketinu 
suformuoti naują politiką. Pirmiausia, atlikus gilesnę analizę ir konsultuojantis su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis, reikės pasirengti horizontaliems pramonės pokyčiams dėl 
ekonomikos krizės bei poreikio išsaugoti konkurencingumą ir pamažu pereiti prie mažai 
anglies dvideginio į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos, iš esmės grindžiamos 
žiniomis. Integruotai pramonės politikai parengsiu strateginį pagrindą, numatydamas 
kvalifikacijų, mokslinių tyrimų ir plėtros bei inovacijų kūrimo gebėjimų, norminimo ir 
reglamentavimo poreikį. Šiuo pagrindu ekonomika vėl pradės dinamiškai augti, suteiks naujų 
tvaraus augimo išteklių ir užtikrins, kad Europa liktų patraukliu pramonei regionu. Produktų 
vidaus rinkos stiprinimas ir tarptautinio konkurencingumo skatinimas bus pagrindiniai mano 
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naujos politikos elementai.

Kitas svarbus prioritetas bus MVĮ plėtra Europoje, visų pirma įgyvendinant ir įtvirtinant 
Smulkiojo verslo aktą tiek Europos, tiek valstybių narių lygmeniu. Remdamas įmonių augimo 
potencialą ir jų internacionalizaciją, dirbsiu siekdamas puoselėti naują Europos verslumo 
kultūrą. Be to, MVĮ stengsiuosi suteikti geresnes sąlygas atlikti mokėjimus – priėmus 
direktyvą dėl vėluojančių mokėjimų šia linkme bus žengtas svarbus žingsnis.

Galiausiai esu tvirtai pasiryžęs visapusiškai išnaudoti Lisabonos sutartimi patvirtintus 
naujuosius įgaliojimus kosmoso ir turizmo sektoriuose, taip pat pramonės srities teisinį 
pagrindą, kuris bus svarstomas taikant įprastą teisėkūros procedūrą. Tiksliau, ketinu visiškai 
baigti Pasaulinės aplinkos ir saugumo stebėsenos sistemos (GMES) projektą, kad nuo 
mokslinių tyrimų būtų pereita prie eksploatacijos, ir užtikrinti, kaip numatyta, sistemos 
Galileo parengtį darbui. Turizmo srityje taip pat įžvelgiu daug galimybių, kurių nereikėtų 
praleisti.

5. Kokias specifines teisėkūros ir su teisės aktų leidyba nesusijusias iniciatyvas 
rengiatės pateikti? Kokiu tvarkaraščiu ketinate šiuo tikslu vadovautis? Kokius 
konkrečius Jūsų atsakomybės sričiai aktualius įsipareigojimus, ypač kai jie susiję 
su komitetų prioritetais ir raginimais, galite prisiimti? Kaip asmeniškai 
užtikrintumėte aukštą teisėkūros pasiūlymų kokybę?

Pasistengsiu glaustai atsakyti į klausimą dėl Parlamento komitetų nurodytų prioritetų.

Naujas integruotas požiūris į pramonės politiką bus pagrindinis 2020 m. ES strategijos 
konkurencingai, ekologiškesnei ir susietai ekonomikai kurti elementas. Jo tikslas – sudaryti 
bendrą stabilų ir prognozuojamą konkurencingos pramonės, įmonių vystymosi ir inovacijų 
kūrimo pagrindą. Nustatęs Europos pramonės stiprybes, silpnybes ir uždavinius, surengsiu 
plataus masto konsultacijas su visomis suinteresuotosiomis šalimis. Norėčiau į šią veiklą 
įtraukti ir Europos Parlamentą.

Taip pat vengiant anglies dvideginio nutekėjimo reikėtų užtikrinti, kad pramonė ir jos 
kuriamos darbo vietos liktų Europoje ir nepersikeltų kitur didinti pasaulinės taršos. Todėl 
Komisija siekia, kad būtų įgyvendinta Direktyva dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (LPS), ir rengia pramonės sektorių, kuriems 
nemokamai galėtų būti skirta daugiau apyvartinių taršos leidimų, sąrašą.

MVĮ bus vienas iš mano prioritetų. Aš stebėsiu, kad būtų laikomasi 2008 m. priimtame 
Smulkiojo verslo akte prisiimtų įsipareigojimų, kuriais siekiama puoselėti verslumą ir 
įtvirtinti „pradėk nuo mažiausio“ principą formuojant politiką tiek Europos, tiek nacionaliniu 
mastu. 2010 m. bus atliktas išsamus Smulkiojo verslo akto įgyvendinimo tyrimas, siekiant 
įvertinti padarytą pažangą ir nustatyti naujus veiksmus.

Kilus krizei, Europos MVĮ sunkiau gauti finansavimą. Todėl Europos investicijų bankas 
įsipareigojo 2008–2011 m. suteikti 30 milijardų eurų paskolą MVĮ. Ketinu glaudžiau 
bendradarbiauti su EIB, kad ištirtume būdus, kaip stiprinti mūsų poveikį svarbiausiems 
sektoriams, kaip antai pramoninių inovacijų kūrimo ir švarios energijos.
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Inovacijų kūrimas labai svarbus siekiant įgyvendinti 2020 m. Europos strategijos tikslus. Aš 
ketinu glaudžiai bendradarbiauti su už mokslinius tyrimus ir inovacijas atsakingu Komisijos 
nariu rengdamas Inovacijų veiksmų planą. Šiame plane turėtų būti aiškiai nurodyta, ką 
Komisija drauge su Europos Parlamentu ir valstybėmis narėmis ketina daryti, kad pasiektų 
šiuos tikslus. Plane būtų numatyti keturi pagrindiniai dalykai: platesnis požiūris į inovacijas, 
peržengiantis mokslinių tyrimų ir plėtros ribas, ES biudžeto lėšų skyrimas tam, kas duoda 
geriausių rezultatų, pradinių sąlygų gerinimas ir parama inovacijoms viešajame sektoriuje. 
Plane taip pat turėtų būti pristatyta tvirtesnės viešosios ir privačiosios partnerystės idėja, visų 
pirma siekiant inovacinių ir sparčiai augančių įmonių viešojo ir privačiojo finansavimo.

Lisabonos sutartimi ES suteikta kompetencija kosmoso srityje galės būti grindžiama ilgos 
valstybių narių ir Europos kosmoso agentūros veiklos sėkme, prie kurios taip pat prisidėjo 
Komisija. Vienas iš prioritetų bus baigti mūsų du pagrindinius projektus: Galileo ir Pasaulinės 
aplinkos ir saugumo stebėsenos sistemą (GMES). Bet aš norėčiau nuveikti dar daugiau. ES 
reikia tvirtų kosminių pajėgumų klimato kaitai valdyti. ES taip pat turi saugoti savo kosminę 
infrastruktūrą ir išnaudoti kosminių pajėgumų potencialą, kad apgintų savo piliečius. Kiti 
mano prioritetai bus mokslas, kosminių inovacijų kūrimas ir parama moksliniams 
tyrinėjimams. Šie prioritetai atitinka Parlamento ir jo 2008 m. rezoliucijos tikslus. Šia 
programa užsibrėžiama daug, todėl jai įvykdyti reikia gerų valdymo struktūrų, tinkamų 
finansinių priemonių ir mūsų siekius atitinkančio biudžeto.

Aš sutinku su Europos Parlamento nuomone, kad būtina pagerinti vidaus rinkos vartotojams 
teikiamą potencialią naudą ir kuo geriau naudoti turimą teisinį pagrindą.

Naujuoju produktų teikimo rinkai teisiniu pagrindu siekiama stiprinti vartotojų pasitikėjimą 
rinkoje esančių produktų saugumu. Tai apima ir pasitikėjimą CE ženklu. Ketinu imtis 
veiksmų, kad vykdant informavimo apie CE ženklą kampanijas būtų atkurtas vartotojų 
pasitikėjimas juo žymimais produktais. Tačiau šis pasitikėjimas taip pat priklauso nuo 
sistemos, kuria grindžiamas CE ženklinimas, patikimumo. Dėl šios priežasties manau, kad, 
siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą, bet kokia nauja rinkos priežiūros ir produktų iš 
trečiųjų šalių kontrolės politika turėtų būti prioritetas. Iki 2013 m. Komisija parengs rinkos 
priežiūros ataskaitą. Priėmus žaislų saugos direktyvą, tam turime tinkamą teisinį pagrindą.

Be to, įsipareigoju jums pateikti visus poveikio tyrimus, kuriuos rengdamas teisines 
iniciatyvas atliks Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas. Naujos teisinės iniciatyvos iš 
esmės bus skirtos galiojančioms direktyvoms pritaikyti prie naujo minėto produktų teikimo 
rinkai teisinio pagrindo (2010 m. pabaiga) ir teisės aktams dėl mašinų, radijo ir 
telekomunikacijų terminalų įrangos bei reglamentuojančiam pagrindui dėl automobilių 
sektoriaus išmetamųjų dujų peržiūrėti (2012–2015 m.). Taip pat ketinu paspartinti sąveikiųjų 
normų rengimą, užtikrinti pasitikėjimą Europos norminimo sistema ir tikiuosi galėsiąs jums 
pateikti norminimo dokumentų rinkinį, kuriuo bus siekiama didinti pasitikėjimą šia sistema ir 
prisidėti prie inovacijų, atsižvelgiant į MVĮ interesus.

Esu tvirtai pasiryžęs siekti Reglamento dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, 
autorizacijos ir apribojimų (REACH) tikslų: užtikrinti žmogaus sveikatą ir aplinkos apsaugą, 
taip pat skatinti konkurencingumą ir inovacijas. Tinkamas Reglamento REACH 
įgyvendinimas yra mano prioritetas, o 2010 m. bus labai svarbūs, nes jais nustatyti pirmieji 
medžiagų registravimo terminai. Taip pat žinau, kaip svarbu 2012 m. persvarstyti Reglamentą 
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REACH, tam mes rengsimės drauge su už aplinką atsakingu Komisijos nariu.

Žinau, su kokiais sunkumais susiduria įmonės, ypač MVĮ, dalyvaujančios informacijos apie 
chemines medžiagas mainų forumuose. Už forumų veiklą atsako pramonė. Komisija, Europos 
cheminių medžiagų agentūra (ECHA) ir pramonės asociacijos daro viską, ką gali, kad padėtų 
įmonėms įveikti sunkumus, galinčius joms kilti rengiant registracijos dokumentus.

Europos Parlamentas yra teisingai pastebėjęs, kad nanomedžiagoms turi būti taikomos visos 
diferencijuotos taisyklės, nes nanomedžiagas dėl joms būdingų savybių galima beveik 
neribotai naudoti įvairiausiuose sektoriuose. 2011 m. Komisija pateiks įvykdytų veiksmų 
ataskaitą. Užtikrinsiu, kad kiekviename Komisijos teisės akto pasiūlyme būtų atsižvelgta į 
nanomedžiagas, kaip to prašo Europos Parlamentas.

Nereikia nė sakyti, kad tikiuosi Europos Parlamento patarimų ir paramos, kad drauge 
įgyvendintume mano minėtus tikslus.


