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KOMISĀRA AMATA KANDIDĀTAM

Antonio Tajani

(Rūpniecība un uzņēmējdarbība)

Vispārējā kompetence, gatavība strādāt Eiropas Savienības labā un personiskā 
neatkarība

1. Kādi Jūsu profesionālās kvalifikācijas un personiskās pieredzes aspekti ir 
visbūtiskākie, lai kļūtu par komisāru un sekmētu eiropiešu vispārējo ieinteresētību, 
jo īpaši jomā, par kuru Jūs būsiet atbildīgs? Kas Jūs motivē? Kādas garantijas Jūs 
varat sniegt Eiropas Parlamentam, apliecinot savu neatkarību, un kā Jūs 
nodrošināsiet, lai pagātnē, tagadnē un nākotnē īstenotā rīcība neradītu šaubas par 
Jūsu spējām pildīt pienākumus Komisijā?

Mana 14 gadus ilgā Eiropas Parlamenta deputāta pieredze un mana pašreizējā pieredze 
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatā, kas atbildīgs par transporta jautājumiem, ir 
devusi man iespēju labi iepazīt Eiropas iestādes un to darbību. Varu droši apgalvot, ka 
politika un jo īpaši Eiropas politika, man nav sveša. Tāpēc es ļoti labi zinu, kādas ir 
parlamenta vajadzības, un man ir stingra apņemšanās kā rūpniecības un uzņēmējdarbības 
komisāram darīt visu, lai izveidotu labas attiecības ar jūsu iestādi nolūkā sasniegt mūsu 
kopīgos mērķus.

Rūpniecības nozare, tās uzdevumi un nākotnes izredzes man nav pilnīgi svešas. Transporta 
jomā, kuru man bija tā privilēģija un gods līdz šim vadīt, man bija izdevība darboties vairākos 
svarīgos, ar transportu saistītos rūpniecības sektoros, kā arī Kosmosa izpētē, par ko es jau biju 
atbildīgs saistībā ar Galileo.

Darbojoties Eiropas iestādēs, esmu sapratis, ka mūsu politikas mērķu īstenošanai nepietiek 
tikai ar mērķtiecību un aizrautību — vispirms ir jāizprot, kādā veidā dažādās Eiropas politikas 
jomas ietekmēs Savienības pilsoņus neatkarīgi no tā, vai viņi ir nodarbinātie, uzņēmēji, 
ceļotāji, tūristi vai patērētāji. Līdz šim tas ir bijis viens no galvenajiem principiem manā 
darbībā. Vēl jo vairāk tas piemērojams tādā plašā un svarīgā jomā kā rūpniecība un 
uzņēmējdarbība, kurai ir arī būtiska loma pašreizējā sociāli ekonomiskajā kontekstā.

Šajā nolūkā un lai saglabātu Komisijas tradicionālo neatkarību, kā komisārs es pilnībā atbalstu 
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un apsolos ievērot principus, kas definēti LES 17. panta 3. punktā un LESD 245. pantā un kas 
ir pamatā Komisijas darbībai un tam, kā tā veic savus pienākumus. Ņemot vērā to, ka 
rūpniecības nozare tieši ietekmē lielu daļu Eiropas Savienības iedzīvotāju, es piešķiru lielu 
nozīmi plaša viedokļu spektra pieejamībai un vienmēr būšu gatavs rūpīgi, līdzsvaroti un 
atklāti uzklausīt visas ieinteresētās personas, un kopā ar manā pārziņā esošajiem dienestiem 
nodrošināt kopīgo Eiropas interešu ievērošanu.

Visbeidzot, es apsolu apzinīgi ievērot visas Komisāru rīcības kodeksa prasības, un savu 
pilnvaru laikā atjaunināt un publicēt savu finanšu interešu deklarāciju, kā arī vajadzības 
gadījumā visu būtisko informāciju atbilstoši prasībām.

Pienākumu izpilde un sadarbība ar Eiropas Parlamentu un tā komitejām

2. Kā Jūs vērtētu savus pienākumus, ja Jūs kļūtu par Komisāru kolēģijas locekli?
Kādā ziņā Jūs uzskatītu sevi par atbildīgu Parlamenta priekšā un būtu gatavs 
atskaitīties tam par savu vai Jūsu pakļautībā esošo departamentu darbu?

Kā Eiropas Parlamenta deputāts un, balstoties uz pieredzi, kas gūta, piedaloties Konventā par 
Eiropas nākotni, es pilnībā apzinos Eiropas Parlamenta būtisko nozīmi Eiropas integrācijas 
procesa stiprināšanā un tāpēc priecājos par Lisabonas līguma stāšanos spēkā — tādējādi tiek 
nostiprināta Parlamenta loma, un jo īpaši koplēmuma procedūra tiek noteikta par parasto 
likumdošanas procedūru.

Eiropas Parlaments ir vienīgā tieši ievēlētā Eiropas iestāde. Tātad tam piemīt pilnīga 
demokrātiskā leģitimitāte kā dalībvalstu iedzīvotāju pārstāvim. Tāpēc, manuprāt, tam, ka 
komisārs ir politiski atbildīgs par savu un savu dienestu darbību Eiropas Parlamenta priekšā, 
ir izšķiroša politiska nozīme demokrātijas, efektivitātes un leģitimitātes nodrošināšanā 
Eiropas Savienībā, dodot iespēju Parlamentam efektīvi veikt demokrātisku kontroli. Tāpēc es 
apņemos ievērot Komisijas koleģialitātes principu. Esmu pārliecināts, ka ciešā sadarbībā ar 
pārējiem komisāriem veidosim labu komandu, kurā, izmantojot dažādus politikas virzienus un 
instrumentus, darbosimies visas Eiropas labā.

Visbeidzot, esmu pārliecināts, ka parlamenta locekļiem ir jābūt iespējai piekļūt komisāriem, 
lai garantētu ciešu sadarbību un konstruktīvu politisko dialogu. Pēdējo 18 mēnešu laikā, 
būdams par transportu atbildīgais komisārs, es mēģināju strādāt šādā veidā, un es apņemos 
strādāt tāpat, arī veicot savas jaunās funkcijas.

3. Kādas konkrētas saistības, ņemot vērā arī Lisabonas līguma stāšanos spēkā, esat 
gatavs uzņemties, lai uzlabotu pārredzamību, veidotu ciešāku sadarbību un īstenotu 
efektīvu rīcību pēc tam, kad Parlaments ir paziņojis par savu nostāju un pieprasījis 
iesniegt likumdošanas priekšlikumus? Vai saistībā ar plānotajām iniciatīvām vai jau 
notiekošajām procedūrām esat gatavs sniegt Parlamentam informāciju un 
dokumentus tieši tāpat, kā Padomei?

Iestāžu sadarbība ir būtisks faktors, lai nodrošinātu ES lēmumu pieņemšanas procesa labu 
pārvaldību, efektivitāti un leģitimitāti. Tai ir jābalstās uz trīs būtiskiem elementiem:
pārskatāmību, savstarpēju uzticēšanos un sadarbību. Šajā sakarā es pilnībā apņemos ievērot 
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noteikumus, kas paredzēti Pamatnolīgumā par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām, 
kā arī Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

Tāpat kā līdz šim pārraudzīšu, lai Parlamentam vienlaicīgi ar Padomi būtu pieejama pilnīga 
informācija, un šo iestāžu locekļi varētu veikt iepriekš minēto demokrātisko kontroli, un es 
darīšu visu, kas manos spēkos, lai uzlabotu pārredzamību un informācijas plūsmu.

Būdams Komisijas loceklis, es vienmēr mēģināju izmantot iespēju piedalīties Parlamenta 
komiteju sanāksmēs, kā arī plenārsēdēs, jo tā ir vienreizēja iespēja veidot un stiprināt politisko 
dialogu starp abām iestādēm. Ja manu kandidatūru apstiprinās, esmu cieši apņēmies šo iespēju 
izmantot arī nākotnē.

Ar politiku saistīti jautājumi

4. Nosauciet trīs galvenās prioritātes, kuras papildus citiem pienākumiem plānojat 
pildīt Jūsu atbildības jomā, attiecīgā gadījumā ņemot vērā finanšu, ekonomikas un 
sociālo krīzi un problēmas, kas saistītas ar ilgtspējīgu attīstību.

Es savus jaunos pienākumus uzņemšos atbildīgā brīdī — mums ir jānovērš finanšu krīzes 
ietekme uz rūpniecību. Šis ir brīdis, lai sāktu strukturālas reformas, kas vajadzīgas, lai Eiropā 
varētu nodrošināt augstāku produktivitāti un izaugsmi mūsu pilsoņu labā. Jādomā par 
miljoniem Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu un jāsniedz tiem iespējas radīt darbavietas un 
ieviest inovācijas. Šajā kontekstā cīņa pret klimata pārmaiņām un pāreja uz zema oglekļa 
ekonomiku ir vienlaikus sarežģīts uzdevums un jauna iespēja. Tas ir uzdevums, ko nevarēs 
izpildīt, nestrādājot inovācijas jomā un nepiemērojot jaunās tehnoloģijas. Un tā ir iespēja, jo 
ES inovāciju atbalsta politika mums ļaus uzlabot Eiropas konkurētspēju, vienlaikus radot 
jaunas un vērtīgas "zaļās" darbavietas daudzsološajos nākotnes tirgos.

Man piešķirtās pilnvaras pilnībā atbilst jaunajai ES 20120. gada stratēģijai un 
pamatnostādnēm, ar ko priekšsēdētājs Ž.M. Barrozu jūs iepazīstināja septembrī. Galvenais to 
mērķis ir pārvērst rūpniecības un uzņēmējdarbības politiku un iekšējā tirgus pienācīgu darbību 
par stimulu izaugsmei un inovācijām.

Mans galvenais uzdevums, pamatojoties uz ES 2020. gada stratēģiju, būs stiprināt Eiropas 
rūpniecības konkurētspēju. Tas nozīmē atbalstīt ekonomikas atjaunošanu, nosakot Eiropas 
rūpniecības vajadzības un atvieglojot tās pārstrukturēšanu. Tāpēc ir vajadzīga jauna pieeja 
Eiropas rūpniecības politikai. Jau pirmajā savu pilnvaru posmā esmu paredzējis šo pieeju 
izstrādāt. Vispirms pēc padziļinātas analīzes un, konsultējoties ar visām iesaistītajām 
personām, ir jāizstrādā prognozes par ekonomikas krīzes izraisītajām horizontālajām 
pārmaiņām rūpniecībā un par nepieciešamību saglabāt mūsu konkurētspēju, attīstot zemas 
oglekļa emisijas ekonomiku, kas balstīta uz zināšanām. Prognozējot vajadzīgās kvalifikācijas, 
pētniecību un attīstību, spēju radīt jauninājumus, strādājot pie standartizācijas un tiesiskā 
regulējuma, es izveidošu stratēģisku sistēmu integrētai rūpniecības politikai, kas ievirzīs 
ekonomiku dinamiskas izaugsmes ceļā, kas radīs jaunus avotus ilgtspējīgai izaugsmei un kas 
nodrošinās to, ka Eiropa joprojām būs pievilcīgs reģions rūpniecības attīstībai. Iekšējā tirgus 
nostiprināšana mūsu produktiem un to starptautiskās konkurences palielināšana būs viens no 
manas pieejas būtiskiem elementiem.
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Vēl viena mana prioritāte būs atbalstīt Eiropas MVU, jo īpaši īstenojot un nostiprinot likumu 
par mazajiem uzņēmumiem Eiropas līmenī vai valsts līmenī dalībvalstīs. Strādāšu arī pie 
jaunas uzņēmējdarbības kultūras veidošanas Eiropā, atbalstot uzņēmēju izaugsmes potenciālu 
un viņu internacionalizāciju. Turklāt es veicināšu MVU pieeju maksājumiem, un šajā sakarā 
liels atbalsts būs direktīva par novēlotiem maksājumiem.

Visbeidzot, esmu cieši nolēmis pilnībā izmantot jaunās kompetences, kas tika noteiktas 
Lisabonas līgumā, jo īpaši kosmosa un tūrisma jomā, kā arī izmantot tiesisko pamatu 
rūpniecības jomā, kam piemēros parasto likumdošanas procedūru. Jo īpaši esmu paredzējis 
izveidot GMES, pabeidzot pētniecības pāreju uz operācijām un nodrošinot Galileo sistēmas 
izvēršanu saskaņā ar plānoto. Visbeidzot, uzskatu, ka jo īpaši tūrisms mums sniedz lielas 
iespējas.

5. Kādus konkrētus normatīvus un nenormatīvus priekšlikumus plānojat iesniegt un 
kāds ir plānotais to iesniegšanas grafiks? Kādas īpašas saistības varat uzņemties, jo 
īpaši attiecībā uz komiteju prioritātēm un šai anketai pievienotajām prasībām, kas 
skar Jūsu atbildības jomu? Kā Jūs personiski nodrošināsiet, lai likumdošanas 
priekšlikumi būtu kvalitatīvi?

Mēģināšu īsi atbildēt uz parlamenta komisiju formulētajiem galvenajiem jautājumiem.

Jauna integrēta pieeja rūpniecības politikai būs izšķirošais elements ES 2020. gada stratēģijā, 
lai nodrošinātu konkurētspējīgu un videi draudzīgu ekonomiku. Tās mērķis ir izveidot stabilu 
un plānojamu pamatu konkurētspējīgai rūpniecībai, uzņēmumu attīstībai un inovācijai. Pēc 
tam, kad būs noteiktas Eiropas rūpniecības stiprās un vājās puses un tās uzdevumi, organizēšu 
plašu konsultēšanos ar visām iesaistītajām personām. Es vēlētos šajā procesā iesaistīt arī 
Eiropas Parlamentu.

Mums būtu jāizvairās no tā, ka rūpniecība un tās nodrošinātās darbavietas atstāj Eiropu un 
tādējādi dodas palielināt globālo piesārņošanu citur, t.s., "oglekļa emisiju pārvirze". Šajā 
nolūkā Komisija strādā, lai īstenotu ETS direktīvu (emisiju tirdzniecības sistēma) un izstrādā 
sarakstu ar rūpniecības nozarēm, kurām bez maksas varētu piešķirt lielāku oglekļa emisiju 
daļu.

MVU būs viena no manām prioritātēm. Es sekošu tam, ka tiek ievērotas saistības, kas bija 
pieņemtas 2008. gadā Eiropas Mazās uzņēmējdarbības aktā (SBA), kura uzdevums bija 
veicināt uzņēmējdarbību un nostiprināt principu "vispirms domāt par mazākajiem", izstrādājot 
politikas virzienus Eiropas un valsts līmenī. Lai noteiktu sasniegto un noteiktu jaunas 
darbības, 2010. gadā notiks Mazās uzņēmējdarbības akta padziļināta izskatīšana un 
īstenošana.

Krīze sarežģīja MVU piekļuvi finansējumam. Arī Eiropas Investīciju banka (EIB) ir 
apņēmusies no 2008. līdz 2011. gadam piešķirt 30 miljardu eiro aizdevumu MVU. Esmu 
paredzējis ciešāk sadarboties ar EIB, lai izpētītu veidus, kā stiprināt mūsu ietekmi tādās 
būtiskās nozarēs kā rūpnieciskā inovācija un tīrās enerģijas.

Lai izpildītu “Eiropa 2020” mērķus ļoti liela nozīme ir inovācijai. Esmu paredzējis strādāt 
ciešā sadarbībā ar pētniecības un attīstības komisāru, lai izstrādātu "rīcības plānu inovācijai".
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Plānā ir jāprecizē tas, ko Komisija paredzējusi veikt kopā ar Parlamentu un dalībvalstīm. Šā 
plāna pamatā būtu četri elementi: plašāka pieeja inovācijai nekā pētniecības un attīstības 
plānā; ES budžeta koncentrēšana tajās nozarēs, kurās tas dod vislielāko efektu, pamatapstākļu 
uzlabošana un atbalsts inovācijai sabiedriskajā sektorā. Plānā vajadzētu ietvert ideju par valsts 
un privātā sektora stiprāku partnerību, jo īpaši inovatīvu uzņēmumu finansēšanu no valsts un 
privātajiem līdzekļiem.

Lisabonas līgumā ES uzticētās pilnvaras kosmosa jomā varētu balstīties uz sadarbības 
sasniegumiem starp dalībvalstīm un Eiropas kosmosa aģentūru; tajā piedalījās arī Komisija.
Viena no manām prioritātēm būs īstenot mūsu divus lielākos projektus: Galileo un GMS. Un 
es plānoju darīt vēl vairāk. ES ir jāizstrādā stipra kosmosa kapacitāte, lai darbotos klimata 
pārmaiņu pārvaldībā. Eiropai jāaizsargā tās ieguvumi kosmosa jomā un jāizmanto to 
potenciāls mūsu iedzīvotāju aizsardzībai. Citas manas prioritātes būs kosmosa zinātne un 
inovācijas kosmosa jomā, un atbalsts zinātniskiem pētījumiem. Šie uzdevumi atbilst tiem, ko 
noteicis Parlaments savā 2008. gada rezolūcijā. Tā ir vērienīga programma, kam vajadzīga 
laba pārvaldības struktūra, piemēroti finanšu instrumenti un piemērots budžets.

Es piekrītu Eiropas Parlamenta viedoklim, ka vissvarīgākais ir uzlabot tās priekšrocības, kuras 
patērētāji var gūt no iekšējā tirgus un nodrošināt esošās juridiskās sistēmas labāku darbību.

Jaunais tiesiskais regulējums par produktu komercializēšanu paredz stiprināt patērētāju 
uzticēšanos tirgū esošo produktu drošumam. Tātad arī uzticēšanos ES marķējumam. Šajā 
sakarā esmu paredzējis veikt informācijas kampaņas par ES marķējumu, lai atgūtu patērētāju 
uzticību produktiem, kam ir šis marķējums. Bet šī uzticība ir saistīta arī ar tās sistēmas 
ticamību, uz kuru balstās ES marķējums. Tāpēc es uzskatu, ka visi jaunie politikas virzieni 
attiecībā uz tirgus uzraudzību un trešo valstu izcelsmes produktu kontroli ir prioritāri iekšējā 
tirgus darbības uzlabošanas nolūkā. Komisija līdz 2013. gadam sagatavos ziņojumu par tirgus 
uzraudzību. Pateicoties direktīvai par rotaļlietu drošumu, mums tagad ir piemērots tiesiskais 
regulējums.

Turklāt apņemos jūs iepazīstināt ar visiem ietekmes novērtējumiem, kurus veiks 
uzņēmējdarbības ģenerāldirektorāts, gatavojot likumdošanas iniciatīvas. Šis darbs skars 
galvenokārt esošo direktīvu pielāgošanu jaunajam tiesiskajam regulējumam par iepriekš 
minēto produktu komercializēšanu (līdz 2010. gada beigām), tiesību aktu par “iekārtām”, 
“radio un telekomunikāciju termināla iekārtām” pārskatīšanu un tiesisko regulējumu par 
emisijām autotransporta nozarē (2012.-2015.). Esmu arī paredzējis uzlabot Eiropas 
standartizācijas sistēmu, paātrinot savstarpēji savietojamu standartu izstrādāšanu, un 
iepazīstināšu jūs ar “standartizācijas paketi”, lai palielinātu uzticēšanos šai sistēmai un dotu 
ieguldījumu inovācijā, vienlaikus ņemot vērā MVU intereses.

Esmu cieši nolēmis turpināt darbu, lai īstenotu REACH mērķus: cilvēka veselības un vides
aizsardzība, kā arī konkurētspēja un inovācija. Mana prioritāte ir REACH regulas pareiza 
īstenošana, un ļoti svarīgs ir 2010. gads, jo tajā noteikti pirmie termiņi vielu reģistrēšanai.
Apzinos arī, cik svarīga ir REACH pārskatīšana, kas paredzēta 2012. gadā, un šajā jomā cieši 
sadarbošos ar komisāru, kas atbild par vides aizsardzību.

Es zinu, ka uzņēmumiem, jo īpaši MVU, ir grūtības piedalīties forumos informācijas apmaiņai 
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par vielām (SIEF). Šis jautājums ietilpst rūpniecības jomā. Komisija, Eiropas ķīmisko vielu 
aģentūra (ECHA) un rūpniecības asociācijas tomēr dara visu, kas ir viņu spēkos, lai palīdzētu 
uzņēmumiem pārvarēt grūtības, kuras var rasties, gatavojot reģistrācijas pieteikumus.

Eiropas Parlaments pareizi norādīja, ka nanomateriāliem ir jāpiemēro atsevišķi noteikumi, jo 
nanotehnoloģiju neierobežoti pielieto dažādos sektoros, un tai ir īpašas iezīmes. Komisija 
2011. gadā iesniegs ziņojumu par uzsāktajām iniciatīvām. Es pievērsīšu uzmanību tam, lai 
visos Komisijas tiesību aktu priekšlikumos būtu ņemts vērā nanomateriālu aspekts, kā to ir 
prasījis Parlaments.

Pats par sevi saprotams, ka visu iepriekšminēto jautājumu risināšanā es ceru uz Eiropas 
Parlamenta padomu un atbalstu.


