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ANTWOORDEN OP DE VRAGENLIJST VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT VOOR KANDIDAAT-COMMISSARIS 

Antonio TAJANI

(Industrie en Ondernemerschap)

Algemene bekwaamheid, Europese inzet en onafhankelijkheid

1. Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring zijn van bijzonder belang voor 
het vervullen van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het 
Europees algemeen belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? 
Welke is uw motivatie? Welke waarborgen voor uw onafhankelijkheid kunt u het 
Europees Parlement bieden en op welke wijze zou u ervoor zorgen dat uw 
vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over de 
uitoefening van uw plichten binnen de Commissie?

Doordat ik veertien jaar lid van het Europees Parlement ben geweest en door mijn huidige 
functie als vicevoorzitter van de Europese Commissie, belast met vervoer, ben ik goed op de 
hoogte van de Europese instellingen en de werking ervan. Ik meen te mogen zeggen dat de 
wereld van de politiek, en met name de Europese politiek, mij niet vreemd is. Daardoor voel 
ik de behoeften van het Parlement zeer goed aan en ik ben vastbesloten om mij in mijn 
toekomstige functie als commissaris voor Industrie en ondernemerschap te blijven inzetten 
voor een uitstekende relatie met uw instelling, teneinde onze gemeenschappelijke 
doelstellingen te verwezenlijken.

De industriesector, met zijn uitdagingen en ambities, is niet geheel nieuw voor mij. Dankzij 
de vervoersportefeuille die mij tot nu toe is toevertrouwd, heb ik kunnen werken met 
verscheidene sleutelsectoren van de industrie die van belang zijn voor vervoer en ruimte, 
aangezien het Galileo-programma al onder mijn bevoegdheid viel.

Mijn ervaring in de Europese instellingen heeft mij geleerd dat een onvermoeibare inzet en 
een grote vastberadenheid en passie niet voldoende zijn om ons politieke optreden te doen 
slagen: het komt er in de eerste plaats op aan dat wij begrijpen welk reëel belang en welke 
gevolgen de verschillende aspecten van het Europese beleid hebben voor de burgers van de 
Unie, of het nu gaat om werknemers, ondernemers, reizigers, toeristen of consumenten. Dit is 
een van de beginselen waardoor ik mij tot nu toe steeds heb laten leiden. Dit zal nog sterker 
gelden op het omvangrijke en belangrijke gebied van industrie en ondernemerschap, dat in de 
huidige sociaaleconomische context ontegenzeggelijk een zeer grote rol speelt.
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Om als commissaris de traditie van onafhankelijkheid van de Commissie voort te zetten, 
onderschrijf ik de beginselen in artikel 17, lid 3, VEU, en artikel 245 VWEU, die essentieel 
zijn voor de wijze waarop de Commissie functioneert en haar taken vervult, en verbind ik mij 
ertoe deze beginselen volledig na te leven. Aangezien de industriesector rechtstreeks van 
belang is voor een groot deel van de bevolking van de Europese Unie, hecht ik groot belang 
aan de mening van alle belanghebbenden en zal ik te allen tijde bereid zijn zorgvuldig, en op 
open en evenwichtige wijze, naar alle partijen te luisteren, om er samen met mijn diensten 
voor te zorgen dat de gemeenschappelijke Europese belangen worden gewaarborgd.

Ik beloof, ten slotte, dat ik in alle opzichten zal voldoen aan de gedragscode voor 
commissarissen en dat ik de verklaring over mijn financiële belangen, evenals alle andere 
relevante informatie, tijdens mijn mandaat zal actualiseren en publiceren.

Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement en zijn 
commissies

2. Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre zou u 
zichzelf verantwoordelijk achten en zou u aan het Parlement verantwoording 
willen afleggen voor uw handelen en dat van uw diensten?

Als voormalig Parlementslid en lid van de Conventie over de toekomst van Europa ben ik 
volledig doordrongen van de cruciale rol die het Europees Parlement speelt bij de versterking 
van het Europese integratieproces en ik juich de recente inwerkingtreding van het Verdrag 
van Lissabon toe omdat de rol van het Parlement hierdoor wordt vergroot, met name doordat 
de medebeslissingsprocedure de gewone wetgevingsprocedure wordt.

Het Europees Parlement is de enige Europese instelling die rechtstreeks wordt gekozen.
Daardoor geniet het een bijzondere democratische legitimiteit als vertegenwoordiging van de 
burgers van de Unie. Voor het democratische gehalte, de doeltreffendheid en de legitimiteit 
van de Europese Unie acht ik het dan ook van fundamenteel politiek belang dat een 
commissaris aan het Europees Parlement verantwoording aflegt over het optreden van 
hemzelf en van zijn diensten, zodat het Parlement een doeltreffende democratische controle 
kan uitoefenen. Ik zal mij hiervoor inzetten, zonder afbreuk te doen aan het beginsel dat de 
Commissie een college vormt. Ik ben ervan overtuigd in nauwe samenwerking met mijn 
medecommissarissen goed teamwerk te kunnen leveren, waarbij de verschillende 
beleidsmaatregelen en -instrumenten elkaar zullen versterken om Europa als geheel 
welvarender te maken.

Ten slotte ben ik van mening dat de commissarissen toegankelijk moeten zijn voor de leden 
van het Europees Parlement, zodat nauw kan worden samengewerkt en een constructieve 
politieke dialoog kan worden gevoerd. De afgelopen 18 maanden heb ik geprobeerd mij als 
commissaris voor vervoer op deze wijze op te stellen en ik beloof dat ik dit in mijn nieuwe 
functies zal blijven doen.

3. Welke specifieke toezeggingen bent u bereid te doen ten aanzien van grotere 
transparantie, intensievere samenwerking en een doelmatige follow-up van de 
standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement, mede in 
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het licht van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon? Bent u met 
betrekking tot de geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het 
Parlement op gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien?

Interinstitutionele samenwerking is essentieel voor een doeltreffend, legitiem en behoorlijk 
beheerd besluitvormingsproces van de EU en zij moet steunen op drie hoofdelementen:
transparantie, wederzijds vertrouwen en samenwerking. In dit verband verbind ik mij ertoe 
het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie en 
het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" volledig na te leven.

Ik zal mij er dan ook voor blijven inzetten dat het Parlement gelijktijdig met de Raad over 
volledige informatie beschikt, zodat de leden van het Parlement de eerdergenoemde 
democratische controle kunnen uitoefenen en ik zal al het mogelijke doen om de transparantie 
en de informatievoorziening te verbeteren.

Als lid van de Commissie heb ik altijd de mogelijkheid overwogen om vergaderingen van de 
parlementaire commissies en plenaire debatten bij te wonen, aangezien deze een unieke 
mogelijkheid bieden om de politieke dialoog tussen beide instellingen op gang te brengen en 
te versterken. Als mijn benoeming wordt bevestigd, ben ik vast van plan ook in de toekomst 
volop van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Beleidskwesties

4. Welke zijn de drie voornaamste prioriteiten die u als onderdeel van de aan u 
aangeboden portefeuille wilt nastreven, waar nodig rekening houdend met de 
financiële, economische en sociale crisis en de punten van zorg in verband met de 
duurzame ontwikkeling? 

Ik zal mijn nieuwe verantwoordelijkheden aanvaarden op een cruciaal moment, nu wij de 
gevolgen van de financiële crisis voor de industrie het hoofd moeten bieden. Dit is het 
moment om de structurele hervormingen door te voeren die Europa nodig heeft om in het 
belang van onze burgers de productiviteit en groei te bevorderen. Er moet rekening worden 
gehouden met de miljoenen kleine en middelgrote ondernemingen in Europa, die moeten 
worden geholpen bij het scheppen van banen en het tot stand brengen van innovatie. In dit 
verband is de strijd tegen de klimaatverandering en de overgang naar een koolstofarme 
economie zowel een uitdaging als een kans. Om deze uitdaging te kunnen aangaan, moet 
worden ingezet op innovatie en nieuwe technologie. En het EU-beleid ter ondersteuning van 
innovatie biedt ons de kans om de Europese concurrentiekracht te vergroten door 
hoogwaardige nieuwe "groene" banen op de groeimarkten van de toekomst te creëren.

Het mandaat dat mij wordt toevertrouwd, past volledig binnen de nieuwe EU 2020-strategie 
en binnen de hoofdlijnen die voorzitter Barroso u in september heeft gepresenteerd. Er wordt 
met name naar gestreefd het industrie- en ondernemingenbeleid en de goed werkende interne 
markt om te vormen tot motoren van groei en innovatie.

Versterking van de concurrentiekracht van de industriële basis van Europa, in het kader van 
de EU 2020-strategie, heeft voor mij de hoogste prioriteit. Het herstel van de economie moet 
worden aangewakkerd door de behoeften in kaart te brengen en de herstructurering van de 
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Europese industrie te bevorderen. Dit vereist een nieuwe aanpak van het Europese 
industriebeleid. Ik ben van plan deze nieuwe aanpak nog tijdens het eerste jaar van mijn 
ambtstermijn vorm te geven. Na een grondige analyse, in overleg met alle betrokken partijen, 
zal hierbij in de eerste plaats op horizontale wijze worden geanticipeerd op de industriële 
veranderingen als gevolg van de economische crisis en zal worden getracht onze 
concurrentiekracht op peil te houden door over te gaan op een meer op kennis gebaseerde en 
koolstofarme economie. Ik zal een strategisch kader vaststellen voor een geïntegreerd 
industriebeleid, waarbij wordt ingespeeld op de behoeften op het gebied van kwalificaties, 
O&O en innovatiecapaciteit, normalisatie dan wel regularisatie, dat de economie weer op het 
spoor van dynamische groei moet zetten, nieuwe bronnen van duurzame groei moet opleveren 
en Europa aantrekkelijk moet houden voor de industrie. Versterking van de interne markt 
voor goederen en ontwikkeling van de internationale concurrentiekracht spelen in mijn 
aanpak een belangrijke rol.

De ontwikkeling van het Europese midden- en kleinbedrijf (mkb) vormt voor mij een andere 
belangrijke prioriteit, waarbij met name de tenuitvoerlegging en versterking van de Small 
Business Act op Europees of nationaal niveau van groot belang zijn. Ook zal ik mij inzetten 
voor de ontwikkeling van een nieuwe ondernemerschapscultuur in Europa, door kleine en 
middelgrote ondernemingen te helpen hun groei- en internationaliseringskansen te benutten. 
Daarnaast zal ik zorgen voor een betere betalingsregeling voor het mkb, waarvoor de 
goedkeuring van de richtlijn over betalingsachterstanden een belangrijke stap is.

Tot slot ben ik vast van plan optimaal gebruik te maken van de nieuwe bevoegdheden als 
gevolg van het Verdrag van Lissabon, met name op het gebied van ruimte en toerisme, en van 
de gewijzigde rechtsgrondslag voor het industriebeleid, waarvoor voortaan de gewone 
wetgevingsprocedure geldt. Meer in het bijzonder wil ik het GMES-initiatief tot volle 
wasdom brengen door de overgang van onderzoek naar operationele diensten af te ronden en 
de stationering van het Galileo-systeem volgens plan te doen verlopen. Met name op het 
gebied van het toerisme liggen hier naar mijn mening grote kansen.

5. Welke specifieke wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven bent u voornemens 
voor te leggen en op basis van welk tijdschema? Welke specifieke toezeggingen 
kunt u doen vooral ten aanzien van de in de bijlage opgenomen prioriteiten en 
verzoeken van de commissies die onder uw bevoegdheid zouden vallen? Hoe zou u 
persoonlijk zorgen voor de goede kwaliteit van wetsvoorstellen?

Ik zal kort ingaan op de door uw parlementaire commissies genoemde prioriteiten.

Een nieuwe geïntegreerde aanpak van het industriebeleid zal een van de speerpunten zijn van 
de EU 2020-strategie voor een concurrerende groenere netwerkeconomie. Er wordt naar 
gestreefd een stabiel en voorspelbaar algemeen kader tot stand te brengen voor een 
concurrerende industrie en voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven en van innovatie. Na 
de sterke en zwakke punten en de uitdagingen van de Europese industrie in kaart te hebben 
gebracht, zal ik een brede raadpleging van alle betrokken partijen op touw zetten. Ik zou ook 
het Europees Parlement hier graag nauw bij betrekken.

Tevens moeten wij voorkomen dat de industrie, met de bijbehorende werkgelegenheid, uit 
Europa wegtrekt, waardoor de vervuiling elders in de wereld toeneemt (zogeheten 
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"koolstoflekkage"). Daartoe werkt de Commissie aan de uitvoering van de ETS-richtlijn (over 
het emissiehandelsysteem) en stelt zij een lijst op van de industrietakken die kosteloos een 
groter deel van de emissierechten zouden kunnen krijgen.

Het mkb heeft voor mij hoge prioriteit. Ik zal er dan ook op toezien dat alle beloftes die in 
2008 bij de goedkeuring van de Small Business Act (SBA) gedaan zijn om de 
ondernemingsgeest te stimuleren en het beginsel "Denk eerst klein" in de beleidsontwikkeling 
te verankeren, op Europees en nationaal niveau worden nageleefd. In 2010 zal de uitvoering 
van de SBA uitvoerig worden geëvalueerd om te meten welke vorderingen zijn gemaakt en de 
nieuwe maatregelen in kaart te brengen.

Door de crisis krijgt het Europese mkb nog moeilijker toegang tot financiering. Daarom heeft 
de Europese Investeringsbank (EIB) toegezegd tussen 2008 en 2011 voor 30 miljard euro aan 
leningen voor het mkb te verstrekken. Ik ben van plan nauwer met de EIB samen te werken 
om na te gaan hoe wij het effect van ons optreden kunnen vergroten op cruciale punten als 
industriële vernieuwing en schone energie.

Innovatie is essentieel om de doelen van Europa 2020 te halen. Ik ben voornemens bij de 
opstelling van een "actieplan voor innovatie" zeer nauw te gaan samenwerken met de 
commissaris voor Onderzoek en innovatie. In dat plan moet worden uiteengezet wat de 
Commissie, in samenwerking met het Parlement en de lidstaten, zal doen om deze doelen te 
halen. Het plan moet op vier pijlers berusten: innovatie moet een breder terrein omvatten dan 
onderzoek en ontwikkeling alleen, de EU-middelen moeten zo effectief mogelijk worden 
ingezet, de randvoorwaarden moeten worden verbeterd en innovatie in de publieke sector 
moet worden ondersteund. Ook moet worden voorzien in sterkere publiek-private 
samenwerking, met name om innovatieve en snel groeiende ondernemingen met publieke en 
private middelen te financieren.

De bevoegdheden die in het Verdrag van Lissabon op het gebied van de ruimte aan de EU zijn 
toegekend, zijn het resultaat van de lange en succesvolle inspanningen van de lidstaten en het 
Europees Ruimteagentschap op dit gebied, waaraan de Commissie heeft bijgedragen. Het tot 
een goed einde brengen van onze twee sleutelprojecten, Galileo en GMES, zal een van mijn 
prioriteiten zijn. Maar ik wil verder gaan. De EU moet sterke ruimtecapaciteit ontwikkelen 
om met de klimaatverandering te kunnen omgaan. Ook moet zij haar ruimtemiddelen 
beschermen en deze middelen inzetten om onze burgers te beschermen. Mijn andere 
prioriteiten zijn wetenschap, innovatie in de ruimte en ondersteuning van onderzoek voor 
wetenschappelijke doeleinden. Dit komt overeen met de prioriteiten van het Parlement en zijn 
resolutie uit 2008. Het is een ambitieus programma, waarvoor goede beheersstructuren, 
passende financieringsinstrumenten en een bij onze ambities passend budget nodig zijn.

Ik deel de mening van het Europees Parlement dat consumenten meer profijt moeten trekken 
van de interne markt en dat ervoor moet worden gezorgd dat het bestaande rechtskader 
optimaal functioneert.

Het nieuwe wetgevingskader voor de verhandeling van producten is bedoeld om consumenten 
meer vertrouwen te geven in de veiligheid van de producten op de markt. Ook het vertrouwen 
in de CE-markering moet groter worden. Dit doel wil ik bereiken met voorlichtingscampagnes 
over de CE-markering. Dit vertrouwen hangt echter ook samen met de betrouwbaarheid van 
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het systeem waarop de CE-markering gebaseerd is. Daarom ben ik van mening dat elk nieuw 
beleid op het gebied van markttoezicht en de controle van producten uit derde landen 
prioriteit moet krijgen om de werking van de interne markt te verbeteren. De Commissie zal 
vóór 2013 een verslag over het markttoezicht opstellen. Dankzij de richtlijn betreffende de 
veiligheid van speelgoed beschikken wij nu over een goed wetgevingskader.

Ik verbind mij er bovendien toe alle effectbeoordelingen aan u voor te leggen die het DG 
Ondernemingen en industrie met het oog op de voorbereiding van wetgeving zal uitvoeren. 
Daarbij gaat het in het bijzonder om de aanpassing van de bestaande richtlijnen aan het 
eerdergenoemde nieuwe wetgevingskader voor de verhandeling van producten (eind 2010) en 
om de herziening van de wetgeving betreffende machines, eindapparatuur voor radio en 
telecommunicatie en de emissies van de automobielsector (2012-2015). Ook wil ik ervoor 
zorgen dat interoperabele normen sneller tot stand komen en dat het vertrouwen in het 
Europese normalisatiesysteem wordt vergroot. Ik hoop dan ook een "normalisatiepakket" aan 
u voor te leggen om het vertrouwen in dit systeem te doen toenemen en innovatie te 
bevorderen, zonder de belangen van het mkb uit het oog te verliezen.

Ik ben vast van plan door te gaan met de verwezenlijking van de doelstellingen van Reach: 
bescherming van de volksgezondheid en van het milieu en bevordering van 
concurrentiekracht en innovatie. Ik geef prioriteit aan een goede tenuitvoerlegging van de 
Reach-verordening, en 2010 wordt hiervoor een belangrijk jaar, aangezien de eerste termijnen 
voor de registratie van stoffen dan aflopen. Ik ben mij bovendien bewust van het belang van 
de evaluatie van Reach die voor 2012 gepland is en ik zal in dit verband nauw samenwerken 
met de commissaris voor Milieu.

Ik ben op de hoogte van de problemen die bedrijven - en met name het mkb - ondervinden bij 
de werking van de informatie-uitwisselingsforums voor stoffen (SIEF's), waarvoor de 
industrie verantwoordelijk is. De Commissie, het Europees Agentschap voor chemische 
stoffen (ECHA) en de brancheorganisaties stellen echter alles in het werk om de bedrijven te 
helpen bij het vinden van oplossingen voor de problemen die zij bij de opstelling van hun 
registratiedossiers ondervinden.

Het Europees Parlement heeft er terecht op gewezen dat voor nanomaterialen andere 
regelgeving moet gelden vanwege de schier onbegrensde toepassingen van nanotechnologie 
in uiteenlopende sectoren en vanwege de inherente kenmerken van deze materialen. In 2011 
zal de Commissie verslag doen van de genomen maatregelen. Ik zal er, overeenkomstig de 
wens van het Parlement, op toezien dat in ieder wetgevingsvoorstel van de Commissie 
rekening wordt gehouden met nanomaterialen.

Het spreekt vanzelf dat ik mij bij de uitvoering van de bovengenoemde punten zal verlaten op 
de adviezen en de steun van het Europees Parlement, zodat wij gezamenlijk een goed resultaat 
kunnen boeken.


