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PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Antonio TAJANI

(przemysł i przedsiębiorczość)

Ogólne kompetencje, zaangażowanie w sprawę europejską, niezależność osobista

1. Jakie aspekty Pańskich kwalifikacji i doświadczenia mają szczególne znaczenie dla 
bycia komisarzem i promowania ogólnego interesu europejskiego, zwłaszcza w 
obszarze, za który byłby Pan odpowiedzialny? Co skłania Pana do ubiegania się to 
o stanowisko? W jaki sposób może Pan wykazać przed Parlamentem Europejskim 
swoją niezależność oraz zapewnić, że wszelka działalność prowadzona w 
przeszłości, w chwili obecnej oraz w przyszłości nie będzie poddawać w wątpliwość 
sprawowanych przez Pana obowiązków w Komisji?

W ciągu 14 lat sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, a także dzięki 
obecnej funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. Transportu zdobyłem 
solidną wiedzę na temat instytucji europejskich i ich funkcjonowania. Mogę z całą pewnością 
stwierdzić, że polityka, szczególnie europejska, nie jest mi obca. Jestem w związku z tym 
szczególnie wyczulony na potrzeby Parlamentu i bardzo chciałbym, w przyszłej roli 
komisarza ds. przemysłu i przedsiębiorczości, kontynuować działania mające na celu budowę 
szczególnych relacji z Parlamentem służących realizacji naszych wspólnych celów.

Przemysł i związane z nim wyzwania oraz nadzieje nie są dla mnie niczym nowym. Dzięki 
funkcji komisarza ds. transportu, której dotychczasowe sprawowanie było dla mnie 
wyróżnieniem i zaszczytem, miałem okazję współpracować z kluczowymi sektorami 
przemysłu związanymi z transportem i przestrzenią kosmiczną, za które byłem również 
odpowiedzialny z racji zaangażowania w rozwój programu Galileo.

Doświadczenie nabyte w instytucjach europejskich nauczyło mnie, że aby z powodzeniem 
realizować politykę UE, nie wystarczy ciężko pracować i wykazać się zdecydowaniem oraz 
pasją. Trzeba przede wszystkim zastanowić się, jakie konkretne korzyści mogą obywatelom 
Unii – czy to pracownikom, przedsiębiorcom, podróżnym, turystom czy konsumentom –
przynieść poszczególne polityki europejskie i jakie mogą one mieć dla nich skutki. To 
przekonanie leżało u podłoża wszystkich moich dotychczasowych działań. Ta motywacja 
będzie szczególnie istotna w dziedzinie przemysłu i przedsiębiorczości, tak rozległej i ważnej, 
a ponadto o kluczowym znaczeniu w aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej

Aby pozostać wiernym tej motywacji i kontynuować tradycję niezależności Komisji, jako 
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komisarz w pełni popieram zasady określone w art. 17 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej i 
art. 245 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stanowiące podstawę pracy Komisji i 
sposobu, w jaki wypełnia ona swoje obowiązki, oraz zobowiązuję się do ich ścisłego 
przestrzegania. Biorąc pod uwagę, że sytuacja przemysłu ma bezpośredni wpływ na sytuację 
dużej części społeczeństwa europejskiego, przywiązuję dużą wagę do uwzględniania ogółu 
wyrażanych stanowisk i będę zawsze starał się słuchać uważnie, z zachowaniem 
bezstronności i otwartości, wszystkich zainteresowanych stron, aby, wraz z podległymi mi 
służbami, bronić wspólnych interesów europejskich.

Zobowiązuję się wreszcie do skrupulatnego przestrzegania w czasie sprawowania urzędu 
wszystkich przepisów Kodeksu postępowania komisarzy i do publikowania aktualnego 
oświadczenia o stanie majątkowym oraz, w razie potrzeby, wszelkich stosownych informacji.

Zarządzanie w zakresie przedmiotu działalności oraz współpraca z Parlamentem 
Europejskim i jego komisjami

2. Jak oceniłby Pan swoją rolę jako członka kolegium komisarzy? W jakim zakresie 
uznał by się Pan za osobę odpowiedzialną przed Parlamentem Europejskim za 
podejmowane przez siebie działania oraz za działania podległych Panu 
departamentów?

Jako były poseł i członek Konwentu w sprawie przyszłości Europy jestem w pełni świadomy 
tego, jak istotną rolę w pogłębianiu integracji europejskiej odgrywa Parlament Europejski i 
cieszę się z niedawnego wejścia w życie traktatu z Lizbony, który umacnia tę rolę, przede 
wszystkim poprzez nadanie procedurze współdecyzji charakteru zwykłej procedury 
ustawodawczej.

Parlament Europejski jest jedyną instytucją, której członkowie wybierani są w wyborach 
bezpośrednich. Z tego względu posiada on pełen demokratyczny mandat, reprezentując 
obywateli Unii. Wydaje mi się zatem, że z politycznego punktu widzenia dla dobra 
demokracji, skuteczności i prawnej zasadności działań Unii Europejskiej jest niezwykle 
ważne, aby komisarz odpowiadał za działania swoje i podlegających mu służb przed 
Parlamentem Europejskim, dzięki czemu instytucja ta może należycie sprawować 
demokratyczną kontrolę. Zobowiązuję się więc do działania w tym kierunku, bez uszczerbku 
dla zasady kolegialności Komisji. Jestem przekonany, że dzięki ścisłej współpracy wszystkich 
komisarzy nasza praca będzie pracą zespołową, a różne polityki i ich środki będą się 
wzajemnie uzupełniać dla dobra całej Europy.

Wychodzę również z założenia, że w celu zapewnienia ścisłej współpracy i konstruktywnego 
dialogu politycznego komisarze powinni być dostępni dla posłów do Parlamentu 
Europejskiego. W ciągu ostatnich 18 miesięcy jako komisarz ds. transportu starałem się 
pracować w tym właśnie duchu i zobowiązuję się działać podobnie w mojej nowej roli.

3. Jakie konkretne zobowiązania jest Pan gotowy poczynić w zakresie zwiększonej 
przejrzystości, ściślejszej współpracy oraz skutecznych działań podejmowanych w 
związku ze stanowiskami Parlamentu oraz jego wnioskami legislacyjnymi, w tym 
również w świetle wejścia w życie traktatu lizbońskiego? W związku z 
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planowanymi inicjatywami lub procedurami w toku, czy jest Pan gotowy 
udostępnić Parlamentowi informacje i dokumenty w równym stopniu, co Radzie?

Współpraca między instytucjami jest niezbędna dla skuteczności i prawnej zasadności 
procesu decyzyjnego UE oraz właściwego zarządzania tym procesem. Powinna się ona 
opierać na trzech zasadniczych elementach: przejrzystości, wzajemnym zaufaniu i duchu 
współpracy. W związku z tym zobowiązuję się do pełnego przestrzegania przepisów 
porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją 
oraz porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa.

W tym celu dołożę wszelkich starań, tak jak robiłem to dotychczas, aby Parlament 
otrzymywał kompletne informacje w tym samym czasie, co Rada, dzięki czemu posłowie 
będą mogli sprawować wspomnianą kontrolę demokratyczną; uczynię również wszystko, co 
w mojej mocy, żeby zwiększyć przejrzystość i przepływ informacji.

W trakcie sprawowania urzędu w Komisji zawsze uważałem możliwość uczestnictwa w 
posiedzeniach komisji parlamentarnych oraz w debatach sesji plenarnej za wyjątkową okazję 
do nawiązywania i ożywiania dialogu politycznego pomiędzy Parlamentem a Komisją. O ile 
moja nominacja zostanie zatwierdzona, jestem zdecydowany nadal w pełni korzystać z tej 
możliwości.

Zagadnienia związane ze strategiami politycznymi

4. Jakie są trzy priorytety, do realizacji, których będzie Pan dążył w ramach swoich 
kompetencji, biorąc pod uwagę, w uzasadnionych przypadkach, kryzys finansowy, 
gospodarczy i społeczny oraz zagadnienia związane ze zrównoważonym i trwałym 
wzrostem? 

Nowe obowiązki obejmę w niezwykle ważnej chwili: oto musimy zmierzyć się ze skutkami 
kryzysu finansowego dla przemysłu. Jest to najlepszy czas na przeprowadzenie reform 
strukturalnych tak potrzebnych Europie do zapewnienia większej wydajności i wzrostu z 
korzyścią dla obywateli. Należy pamiętać o milionach europejskich małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) i wspierać ich potencjał tworzenia miejsc pracy oraz innowacyjność. 
W tej sytuacji przeciwdziałanie zmianom klimatu i przejście do gospodarki niskoemisyjnej 
stanowią dla nas zarówno wyzwanie, jak i szansę. Nie sprostamy jednak temu wyzwaniu, jeśli 
nie postawimy na innowacje i nowe technologie. Cele te są też dla nas szansą, gdyż, tworząc 
nowe proekologiczne i wartościowe miejsca pracy na rynkach przyszłości, polityka UE w 
zakresie wspierania innowacji da nam możliwość zwiększenia europejskiej konkurencyjności. 

Powierzona mi rola wpisuje się w pełni w nową strategię „UE 2020”, jak również 
odzwierciedla wytyczne, które przedstawił Państwu we wrześniu przewodniczący Barroso. 
Moim zadaniem będzie głównie wykorzystanie polityki w zakresie przemysłu i 
przedsiębiorczości, a także sprawnie działającego rynku wewnętrznego, jako jednego z 
motorów wzrostu gospodarczego i innowacji.

Moim najważniejszym celem będzie zwiększenie konkurencyjności europejskiej bazy 
przemysłowej w ramach strategii „UE 2020”. Cel ten wymaga wspierania naprawy 
gospodarczej poprzez określenie potrzeb oraz poprzez podjęcie działań na rzecz 
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restrukturyzacji przemysłu europejskiego. Potrzebne tu będzie nowe podejście ze strony 
europejskiej polityki przemysłowej. Zamierzam opracować to nowe podejście już w 
pierwszym roku mojej kadencji. Przede wszystkim, po dogłębnej analizie w porozumieniu ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami, trzeba będzie opracować przekrojowe prognozy 
dotyczące przemian w przemyśle wynikających z kryzysu gospodarczego oraz z konieczności 
utrzymania konkurencyjności przy jednoczesnym zwracaniu się w stronę gospodarki 
niskoemisyjnej i w jeszcze większym stopniu opartej na wiedzy. Mając na uwadze przyszłe 
potrzeby w zakresie umiejętności, badań i rozwoju, potencjału innowacji oraz normalizacji 
lub regulacji, opracuję ramy strategiczne zintegrowanej polityki przemysłowej, która 
ponownie skieruje gospodarkę na drogę dynamicznego wzrostu, stworzy nowe możliwości 
trwałego wzrostu oraz sprawi, że Europa pozostanie miejscem atrakcyjnym dla przemysłu. 
Elementy przewodnie mojego podejścia obejmować będą wzmocnienie rynku wewnętrznego 
produktów i zwiększenie konkurencyjności w skali międzynarodowej.

Innym, nie mniej ważnym, priorytetem będzie dla mnie rozwój europejskich MŚP, do czego 
mam zamiar przyczynić się przede wszystkim poprzez realizację i nadanie większej wagi 
programowi Small Business Act, zarówno na poziomie unijnym, jak i w samych państwach 
członkowskich. Będę również działał na rzecz rozwoju nowej kultury przedsiębiorczości w 
Europie, wspierając rozwojowy i międzynarodowy potencjał MŚP. Będę się także starał 
ułatwić MŚP dostęp do finansowania – przyjęcie dyrektywy w sprawie opóźnień w 
płatnościach będzie ważnym etapem tych starań.

Jestem również zdecydowany korzystać w pełni z nowych kompetencji wprowadzonych 
przez traktat z Lizbony, głównie w sektorze przestrzeni kosmicznej i turystyki, oraz z podstaw 
prawnych w dziedzinie przemysłu, które będą poddane zwykłej procedurze ustawodawczej. 
Chciałbym zwłaszcza zakończyć budowę systemu Globalnego monitoringu środowiska i 
bezpieczeństwa (GMES) poprzez finalizację fazy badań i wprowadzenie systemu w fazę 
operacyjną oraz uruchomienie programu Galileo zgodnie z planem. W dziedzinie turystyki 
widzę również szanse rozwoju, które należy w pełni wykorzystać.

5. Jakie konkretne legislacyjne i nielegislacyjne inicjatywy zamierza Pan przedstawić 
i zgodnie z jakim harmonogramem? Do czego może się Pan konkretnie zobowiązać, 
w szczególności w zakresie priorytetów komisji parlamentarnych oraz wniosków 
dołączonych do niniejszej ankiety, które obejmuje Pana przedmiot działalności? W 
jaki sposób ze swej strony zapewni Pan wysoką jakość projektów legislacyjnych?

Postaram się zwięźle odpowiedzieć na kwestie priorytetowe poruszone przez komisje 
parlamentarne.

Nowa zintegrowana strategia w zakresie polityki przemysłowej będzie kluczowym elementem 
strategii „UE 2020” na rzecz gospodarki konkurencyjnej, bardziej proekologicznej i w pełni 
połączonej. Naszym celem jest stworzenie stabilnych i przewidywalnych ram prawnych na 
rzecz konkurencyjności przemysłu, rozwoju przedsiębiorczości i większej innowacyjności. Po 
sporządzeniu listy silnych i słabych punktów przemysłu europejskiego oraz stojących przed 
nim wyzwań zorganizuję szeroko zakrojone konsultacje z udziałem wszystkich 
zainteresowanych stron. Chciałbym, aby Parlament europejski wziął pełen udział w tych 
konsultacjach.
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Nie możemy też dopuścić do ucieczki z Europy przemysłu europejskiego i związanych z nim 
miejsc pracy i, w związku z tym, do zwiększenia zanieczyszczeń w innych częściach świata –
chodzi tu zjawisko wyprowadzania wysokoemisyjnej produkcji do krajów o mniej 
restrykcyjnej polityce ochrony środowiska. W tym celu Komisja pracuje nad wdrożeniem 
dyrektywy ETS (w sprawie systemu handlu emisjami) i przygotowuje wykaz sektorów 
przemysłu, które mogłyby bezpłatnie otrzymać większy przydział emisji.

Małe i średnie przedsiębiorstwa również należeć będą do moich priorytetów. Będę stał na 
straży zobowiązań wynikających z przyjętego w 2008 r. programu Small Business Act, 
dotyczących propagowania przedsiębiorczości i zasady „najpierw myśl na małą skalę" 
podczas opracowywania rozwiązań politycznych, zarówno na poziomie unijnym, jak i 
krajowym. W 2010 r. zostanie przeprowadzona dogłębna analiza realizacji programu Small 
Business Act w celu oceny osiągniętych postępów i wskazania nowych działań.

Kryzys utrudnił europejskim MŚP dostęp do finansowania. Dlatego właśnie Europejski Bank 
Inwestycyjny (EBI) zobowiązał się udostępnić kredyty dla MŚP w wysokości 30 mld euro na 
lata 2008–2011. Zamierzam ściśle współpracować z EBI, żeby zbadać możliwości 
zwiększenia oddziaływania UE w sektorach takich jak innowacje w przemyśle i czysta 
energia.

Innowacje są niezbędne, jeżeli UE ma osiągnąć cele wyznaczone w ramach strategii „UE 
2020”. Zamierzam ściśle współpracować z komisarz ds. badań naukowych i innowacji 
podczas opracowywania planu działania na rzecz innowacji. W planie tym Komisja 
przedstawi sposoby osiągnięcia tych celów w partnerskiej współpracy z Parlamentem i z 
państwami członkowskimi. Plan działania opierać się będzie na czterech podstawach: szersze 
podejście do innowacji wykraczające poza obszar badań i rozwoju; koncentracja budżetu UE 
tam, gdzie jego środki są najbardziej skuteczne, poprawa warunków ramowych i wsparcie 
innowacji w sektorze publicznym. W planie tym znajdzie się również projekt usprawnienia 
partnerstw publiczno-prywatnych, przede wszystkim w celu finansowania ze środków 
publicznych i prywatnych przedsiębiorstw innowacyjnych i szybko się rozwijających.

Przyznane UE na mocy traktatu z Lizbony kompetencje w zakresie przestrzeni kosmicznej 
opierać się będą na długiej historii sukcesów państw członkowskich i Europejskiej Agencji 
Kosmicznej, do której Komisja wniosła swój wkład. Jednym z moich priorytetów będzie 
również pomyślna realizacji dwóch głównych przedsięwzięć UE: programu Galileo i systemu 
GMES. To jednak nie wszystko: UE powinna bowiem na tyle rozwinąć swoje możliwości w 
zakresie przestrzeni kosmicznej, aby móc przeciwdziałać zmianom klimatu. Powinna także 
dbać o swój potencjał kosmiczny i wykorzystywać go do ochrony swoich obywateli. Do 
moich priorytetów należeć będzie również nauka, innowacje w zakresie przestrzeni 
kosmicznej oraz badanie tej przestrzeni w celach naukowych. Te zamierzenia w pełni 
pokrywają się z ambicjami Parlamentu i jego rezolucją z 2008 r. Jest to program ambitny, 
wymagający sprawnych struktur zarządzania, odpowiednich instrumentów finansowych i 
budżetu na miarę tych ambicji.

Podzielam opinię Parlamentu, że konsumenci powinni wyciągać większe korzyści z rynku 
wewnętrznego, a istniejące ramy prawne powinny zostać udoskonalone.

Celem nowych ram prawnych dotyczących wprowadzania towarów do obrotu jest 
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zwiększenie zaufania konsumentów co do bezpieczeństwa obecnych na rynku produktów, w 
tym zaufania do znaku CE. Chciałbym przywrócić to zaufanie za pomocą kampanii 
informacyjnych na temat tego znaku. Zaufanie to wynika jednak również z wiarygodności 
systemu, na którym znak ten się opiera. Dlatego też jestem zdania, że jeśli chcemy usprawnić 
działanie rynku wewnętrznego, nowa polityka w zakresie nadzoru nad rynkiem i kontroli 
produktów pochodzących z państw trzecich powinna stać się naszym priorytetem. Do 2013 r. 
Komisja opracuje sprawozdanie na temat nadzoru nad rynkiem. Dzięki dyrektywie w sprawie 
bezpieczeństwa zabawek dysponujemy teraz odpowiednimi ramami prawnymi.

Poza tym zobowiązuję się do przedstawiania Państwu wyników wszystkich ocen skutków 
dokonanych przez DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu w ramach pracy nad inicjatywami 
ustawodawczymi. Będą one dotyczyć głównie dostosowania aktualnych dyrektyw do nowych 
ram prawnych dotyczących wprowadzania do obrotu wyżej wymienionych produktów 
(koniec 2010 r.), przeglądu przepisów w zakresie maszyn, urządzeń radiowych i końcowych 
urządzeń telekomunikacyjnych oraz ram prawnych w zakresie emisji przemysłu 
motoryzacyjnego (2012–2015). Zamierzam również przyspieszyć prace nad 
interoperacyjnymi normami i zwiększyć zaufanie do europejskiego systemu normalizacji –
mam zamiar przedstawić Parlamentowi pakiet legislacyjny w zakresie normalizacji, który 
przyczyni się do zwiększenia zaufania do systemu i wsparcia innowacji, przy jednoczesnej 
ochronie interesów MŚP.

Jestem zdecydowany wypełniać cele rozporządzenia REACH, do których należą: ochrona 
zdrowia ludzkiego i środowiska, a także wspieranie konkurencyjności i innowacji. Właściwe 
wykonanie rozporządzenia REACH należy do moich najważniejszych celów, a rok 2010 
będzie pod tym względem przełomowy, gdyż upływają w nim pierwsze terminy rejestracji 
chemikaliów. Mam również świadomość, jak ważny będzie przewidziany na 2010 r. przegląd 
rozporządzenia REACH – będę w tym zakresie ściśle współpracował z komisarzem ds. 
środowiska.

Wiem, z jakimi trudnościami dla przedsiębiorstw – zwłaszcza małych i średnich, - wiąże się 
uczestnictwo w forach wymiany informacji o substancjach (SIEF). Obowiązek zapewnienia 
wymiany informacji spoczywa po stronie przemysłu. Komisja, Europejska Agencja 
Chemikaliów i stowarzyszenia branżowe robią wszystko, co w ich mocy, żeby pomóc 
przedsiębiorstwom pokonać trudności w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do 
rejestracji.

Parlament Europejski słusznie zauważył, że przepisy odnoszące się do nanomateriałów 
powinny odzwierciedlać niemalże nieograniczony zakres zastosowań nanotechnologii w 
poszczególnych sektorach oraz różnorodność cech tych materiałów. W 2011 r. Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące podjętych działań. Dołożę wszelkich starań, aby każdy 
wniosek legislacyjny Komisji uwzględniał charakter nanomateriałów, zgodnie z wnioskiem 
Parlamentu.

Na koniec pragnę dodać, że bardzo liczę na rady i wsparcie Parlamentu Europejskiego w 
skutecznym i wspólnym realizowaniu wszystkich powyższych założeń.
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